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حىحهلنكاوريأوالمعظفمتالولينثالميملتبذدنهإل
عليأكلثياكللينمنواالساإ3جاتشفتنولاجميأمحال

افإلأديياليعماءطاوكيالمكال1دبنكأدممائممحنهش1إاجمجاكغوفالع
سعأفىالؤأكلىوألؤأدلمطد4صثاواعاللىئاللهـط

ةطلماةئححهدزالمتالمفأصدمملىفطالمعمامنأولمحأمالىربهوالمأ
مرأدعدلىمرييللهالالهصماطلعمنافماقألىقاممأظالور

جمالمحماأولأللئمالفؤولكطعتدوسطحل3ثخودأدوااف
صنجزلمجؤللعمالملمعاأطيكظفيوجماألاصال

فخخرواالئسمادةولمأيطميخإلمتأشبعاخرءالفؤلماي
لظهءنماجمصميل1الىلقارجملديوكلؤأنأييطءماادطاميممجأدطا

يرتوللعرالالاقشاتفمنألماناحترتهألرخالياحناطاهقانال

اصطاوفاباوأفامهبأديمانبمعذللإفأذائهوسمالفاهولهاساأ
أيىكاازربعدقأدةالصإلأكلوثىكأمالممىجمالثضلمثيخةاصس

ألمحإليىلماوتغنككللىكتابيف9ألإونلحكرلجارممهكالئىسى
لررئرئبخرأايلميالياللمن1كالقفيمااألمجتاياويرالن
ملنلىالعلىكلممادلفمئاإلثضاللبكلولمنهولعغفنلىلىلمحكثاللهيهلغهوطي
أبخؤينضألطبهجمالثاللمنمةوقليعوندكاادرأحأوشماوافاع

مصهصصدنناكفىادلواادعئة5اف9كثماثثظيفم

ىلمحالرعمالمحةكالامفئاخأفإلناشبمافيوأضاتيرقففنمكنأسا ء

وف3ل9ادقمافييةئمولموفألعهـالي01
بكماعألبالقعنعالماأوقىأجولبضالمحلعاليأويخت

دسيرلىأروليفحلىأألفاضياللممثلفؤقأيهة تجلىحالطدفاواهـأاللإاهوللمطاولضزاأكأامألصبه
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3قالم3ممخماأللمىفهيرلللقياالللغبكقللمنلهاثةثامثكخ
التنجعاساهمالئأثبلىحميخحإحمللآلخأل

للرأياممألأمغفليئعالىجمطاليالالحمب
صلفالععداقليثقاثيجممالفلووقاغكلثلمممالظ

موقأثالمضفاعالعمولبهجملثالكماقيحأسماأتخفممث
فآتدلخلنقدبهظظلفاأقىأللةالبنيكيعهـكافي

كعيماافريهماالعيدتاليفعئضثيالعلرولزأحمالفوقناإلمم6أف
المأكالكلقماإلظقمميتبأءف4اعمماحم5ه0

قحيراالالمفهـالمعبمقالفهـاليئمخنلائلممأالغرهلعكلو
كااليرلتمقيمالكرلايااللىسيلحسوئممايرللطا2مء

وووأاسمللتكدياأليبهرأريييثموإديوييطلضلمدأدأس
لمتلمنبقريهلقحسنالهقيلزلطييتوكظفيوشكيدط

أوالمنهطواقيتائثافيهـللعاللثالبيمابتكلألكططص
وجممكللثملىصخاتمهئاجمابايثمبلىمحيعقفصضياالقمينمطدثكلت
ىألفلتهبطلدوإككفمأدلزالععليئإسالواج

مهـأمالمحالاأرولهـيمهآوأاللعألنما2كاتطاثماصنتممكاج االجينيساهالينهألمخاأفيفأجفدياقلصدالمعالمةىتهكد

كثااتماابرصاولف1راأطبمامممصهالفمأنةكاحمنأرلبتبأاني
راثرالغماياهـدامفماجميمجيصإألجممانيضثاليلكماال

أبوفهـهاكأالحفيدرإطاكصظاللهـالشأالليإلفطآلدضبمصيفمكلا

وقحةلنزنمإكيرواهممكالجسبعمادالملهجمحآمحضطىالىبألانثمفأ
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مصؤثلط4جماص

ثهاقكهصلهماصشممكىكأرل

ثماشفلملىلررسماطصدث

للططلئالالطمم

هلهمدهططلليماةفم

يايمئلىادمءمه

السافامالولطهنيعظفقمكماوالفنهعلاللمحفيمحياطو
هدثساجمالشاففأماأألخالقيهألمول
ديمضؤطااللددالفيعةوضعهنماوهصماا



لومماتمينتمهـمعينموسنفثييرمعهثىسعلظلهآنمفىيغممع

هاكظانجلىمألمحاليئثلألسلنتالغأبةالاثلناكلبعسيخكلملغ

لىانمتمتالنتعدفنأاليمالشبيلصثهالرمبايأ

باليلقيلكألصالبهـلىمنىأإلمحكيمابال
ليألثفقبهوألءطاننرماباعمابلأهياككرالمالجمىشالعيدمن

اثأالكيالهايتكألهكنةااخعشيةأبألبجمنصالألمثاال
اطيماللصبأوفمالمىلمخعلطئيفنجةاليماعةدبالكةصهفيلؤ

هلللرطجعالزيألمجاأأبطماه

فايأالمضاءثالليهفغالأقلياحبهالمملمتىو

ابهويمارثثطكأمااثالحماخماالساصا ثزلدبذكلكمئدغأبخاشيهاللبلمىلىبهل

مأتائغضلمحارالمحاللمسسماألصغد
المحالاعيأليخماكلفلىموميالفلصحاخ

الهللدمطعفممتلحاالهكلىمخيتةافىيألمحماأ

سيهلللاووفطيأللمحاثمأخل3مئهحاصووالمج
ماثلىفالقعحجماياعابجيميعماىفالسىأفضأص
ملنممايرصنماأبهلمحالتياسمافادمجرلممماتا

اماعلمااإلبعماالالشمالمعثالاجمليتومحغثيهضاناضت
الللمغهفاجمداألفوبهاايحيهارنمامققص

همييهابهاثفاطيلمخهـأأخسبضأبهلمهاهزمأيخ
وسامقصألمجلكاححفضتالمابةهظ

الحالافعرمأهسالمادبالمجاياحماا وكالناالجمألبمالكؤأتجالألدهـنأ





كالملىأألكلاتيغيوالعلصيتعوثيهلىعحميملماكسل
111أحدإلثأوحفأافأبضبووأيبفيثخميثلىثهخيرأ

دالسالمحمماللأأفقفأوثمخامحاللمىابفيممماانال
أللمحيثماآلمادمافأثلأومنثيالمإلطنزنغصرألممامنبأل

ثىطللئأاللعمرقاشجمركلريختثربهرمعلىوربرلمممما
أاعفمطالمرولعالممثهماوصلةكدييلوومكيئض

ثلفالكلألعهتمعمااظطلفتالكارمفلمرآثحالخعالصالعأ

دأ1جمأفنككلااإلأولقمالطايااكخمخفط
انمأيهب1بمالمنالممماكدآلالمكهنألمينالسندأ8مثدزفي

بمازألفلكإرالحمبمأألطبالممالتطقعلقتربأليفيتالهاخطع
مالحألنىجمضعالفهولنلمانالمخمقلبلىكمالعلىثوقليمحؤ

تلمقكلنماسبإليخلثطيمجاةلمالةجمتماويالعيط

رلماممادنالدعابألمعميخالمحمالصدثيهـفمبخالعمكلحمأفشكبفىأ
ألممماةنترضمامماالأللمئمالعمالووهانايالمعألمحكبلى

للمجبلىيرفاذلوتجنألتعلقطالألمحلوعيييغووإلميهالهقك
هركظؤوولنمالمبه1ثضمافضتجعالةح3هأبهذاتجعلةاجممخحا

تكعلوداأن1فقولكلهنندونعكاتقمفضحأس

بيممياتانجألمعديلعلوشيخعالةلذلممابتكاالعلليخأالصفض
ا

ئماتعاالعلفأشباويصلننطنصولازالإذيخاركتايللثغشختامئأ
كأطمالننقوالعألميض7جموصالباقللؤلحكللذكطوانيماضألغافي

مهاثظنةفقهـوللعاليألفاعمالملؤثقطاثعلقاثوأتثتكندثهصا

صىاحمداأدبعةمالماعاالمامعاظألمثهأدتعيالثمابت11ادعودالعالمممةإ
مماهاجمبعظمالذهنيلعالاألمحلوماممالعالميآلهـتحلقألقما



ثأةمالتألئغملؤصكالخهمحم

لجظفألممالحمقيقهةماحملمالعاثالتطةأنمنصإلأ هوألهفالذأقكلىالملهراجمونجلألمحبهانمأللكلط

نفسهمغفيربماللعاقلةابانتهةكبمادبأمهبانفأناله

1لمطصلمعقدحنييثجماربادفاألنالألمحمأباوألمحمفالعممعليأ
ايقغاؤأدبينإلةدأفثالاقاظافيمل9وطقدجمالطجمدصيذ

لكأالعسيمأنموذأذاقااالموأقعههأللىاالجماةقعابهحمل
التغمايرأانأالوكظكائأالوالحفألمحلمييىعا
لبمالمحايرالؤيأكلثقبهفقدثأقأحبمإلمعأجيتنعب1يفما1ودجمماا
إكرسأفييفماإللفانهطتجتهقتهمامابالمخإجمرإفيقاه

9نمحطماحميليامالقلدمكماعةمنلىالعثبمحالعبال
ته1يثماثغحنالائطالقضلغأباشاءاحهالمحلا

هماأدهبهمينجا4مخلالقوخقلإبييهألعفلببئمتع
يعقيغالىالفنمافشفغماألالدهفالىعلمانهظالهمحدمدا

أوفلىأئفماباأ1دمي1ننأبقاالفيكشلىجمبها
جمهؤتلفلبقايناهأوأدياالمحمهمااعطقظاللممقم001كثالتم

مابدكأباطخألمةفشماممةفيلمحنةفىففلمجاالمعالووالمحقليقاكلش

لةالضرالبمقماكل1كلىأاجنفلالمعتزلضمماهالهوو9حمإلعمأض
فهمافقألبزالماأأليإخظفرألقلتيإلتجعالقبهأ91فتمبوالما

كيافمامقمابرلآةاالمالنمأللزليإيخةاليسعئمبمااأمم

أفأثثمالمحقلؤوأطاقئأءوهمالأطليؤعماقباالضابه
هقتكلىااللعأاوجبقماعالعتلمىنرألهنطوظلغمابلهطف

أئخصضثألفبماا1بنممبهلىكالقضماظأفالأسالعإلمحةيث



1

ا15عالالالطثغنالكليالألملهممالمحرللمافيالمغغالالم
طللمحطصافىجمعهتعمنهأفأقبثمثيألبهطالوةثللبكمق

طأكلرالطبيمكالباليسهغةافظااللياقأجمرهلبهالكلألهذا
بماافادفيفىشمالفهذصتططئهبهمفىقييأووفألكتهاذ2اقيألئأ

طنربهعلجتيخاألجللمحزدثأفيةادورأبةفىعغفالى
بأنرماجمشووأقييعةنجثطماءرمناعماامحيرى

هفإدظوغيختنعماعأيظملتياناللألضياللقفقالمكغهـمثيه

ساإالفىاكل9ثنأدولمجاللجلواالصلافقلهانا
ولؤنى1ة1هألقل9نغونوقموتبإلنناختما
إليئمماييجمهومثلورأثشالنييويةبعايزفمييأبثادلكلىصفلر

بهإركةثكعألمحتقيثالفغمودنيوهألصطوفمالمنعووأوجمئااللوهو
لوبؤأالقاداللانآفألالظكلىفلببثفأكفاألجمساليخ

ظببمروتخأصمةوأهالفماقأورإىلهثجمردطألالعمأفاأ
حمادممايدجمموتمهـأالوألسىحقاإواوفيلخاأإفلماألمحاعرالتي

طحاملددأفييماكلعغإالئخفىوبئمماجمىبلاهيمنيالالفألثا
أوررلمجاالماكقبممافغرلشلجمعالغايئسؤيأقالىلنعيمك
ماحمىبهبالمحلدثنمأبهمالت5901يغالفالفوأنالمعهانأ

أكنأريهماناعنأؤكمابىشمايغيننأ3لفظبلؤأفىمنمالعالرلمظئاله

انغلهلمنيماوطصهـماروافياليهيمكبنزومائابهلكأجمماخمماجم
ههماونجهالنواوفيماوحيا1للالمماأطكماؤفألئالللشول

برمحليوأنلدليالبلىلشألطقأليثرانهال1أهبهمانايايهنن
مهعلركشبأدبكاووحمظفعالصفماتالفولجظبضتبت

يمدونمدويننثزثافلئشماكلئىعاضعرريا



أحالبعئهكالالنعميمهدطإإلياتأثيةيههعماكىلقعقممأليأظ
اروابةومعالدبماجهيهماألتجاهمألرةجمعضلجمؤيفىء

ىمقلىبهلمحألطئأدوفأألعماانمجمببمعهقعماوجمخمعلىلئ
الثلجأاكصجممهاوويبالمالماصمللما8ر8لعاماممظما

الدكفأ1المصأييطلمجومئدلمااهبالأماأعمقوعمألأ
وبهلدثمامسلمهإكاعماجمهلملفآلععالدوكثعاليرهمااللى

أفوابلحالسنشمااممهقهماثتصم

اافروذاجيناننتهوصهملماألالفلىالجماطنتربراهمابىجمكثد
دكئالرأجمبنأمهإصأودفيهوضعاللهدمبالنمايجماللعبمدههوفىلهكنللح
جمبلجابالردلسهيخبحيلههفضبههلميةكلولثحثاكطفنوبهـتدالعقللفا
نأكاثضىل7ؤلاغنر1دفىوشروليلالأطجهفيابىجمباليضهو

مما5أولشيميا1اكانكللناعفأنانمايهفنهاإمحنتامة
اللمفألفةطماليماهلخلناذ1فدأناثأيهكريططويغوله

ئىجمظنقصأممالبنماوبهمادحغظماالىساإإفالكآلكارجمميخماشيمالجتميخا
يك5رجىكلغأوهفئئعبهجمإعلغلكةالضالوجمبألمم
ثىأفقفيللة1األمحلىإللمعقلىمنهأثلماتج

بخانهققاوالمنهأللبيمبمجربهنمالمأوديكووبماتفي
قهلهفرجمأااكمابفلجأصاظفهوكأقفيفاليفايةا

اللىلخلنهكيأثطألمجحىجمنلفيمالوادلهالىلهكلمقركل
11رواطىكددلمحصيتيببتهوجميقالمقيطنعيمذأ

ناألىسصاالال3يملهلربيئتةللهطالدللنهكااصأكامما الطجمنظاشتسنغابستزكاوقيكلتوماهلعئثالصيخديتجالططتمها



ا

الطياعيملفأعمفاحالقمايخطلطأخإجمفراللزحيستممتابهذاا
كفاالىلفهومأممافيجميمجمابأهميرضمشوطاطاليهك

يؤفتنتأاليخمافالوعالهرلمولادبرألمثركديماوممافيهالي
وصهلافئأفائثفقديئوسعهاأللتادطلىاجمكا
لينلمزاورصدمبدعودظاسنةتبتوالنمحناويهشعلموأثهأ

كجالصوعقيلهوشللىالتهضاهأألجماخفأكةممايش
وروتخديهوجمبقلىلنثطمالجمهوثغأفؤلءلمحه1الؤلزألتجلاا

أافيإلؤأيييملينعلهمعمو1لمكلأجمايههنالزقالشئوآلفا
لبمفدقيماتياداريرافىلمحلهأطمالىافاللل1ذألخؤدذأباطلجمتانا
اثضاجاللكماترللنتميهكإنهقييثحأل1هخزأوأأإلىبالفة

ثهةأألالممثلاففهغدجيزسةضلررلمممالمتاسةألفالئعيمأالخدك
ميهاصسهابهكاءكلىناحفإلطعحماهفغيرإآاصنمكى

أفلىلمجعلعنهشماذهعصفنىثقمملىصلىألطخق
الثنهمأألخذاكانلمممافىلنهعمانالالروحإنلخعنايألمملئنيىدالاح

بهبالعقيثامماءيالغلجأةكابهماجمملتبهاللنانملنيخالأذالررحاا
تحمططفلضسماذجمالرخافاككمانلمعظلرولحالولهلظاطثزواالبا
جمالفيانبهمانأنهأللنسمانممابيمانبؤالويدصصالوووهواثقا

كصاجماعوقدنمامماجمينأالأنمامحمهىفيهاالنألمبلئيرلبصر3قلممععفومم
اتكمالليتزاصاجيهاأيظنملقلكهـاجماإفاجمساإميبئفا

بنألولصمانمدظراحمبمالفةبها1ينجممالشماالمنزالمجماعيبه

ايقذإلمالتديعنزلنبلبتإلإلإلناالكاإكئآجلثضمحمالكأوفبم1لمحاثطإلمحمادبينهـثبم



1

صوكتءتثتآمممفقلىلمطنماألمداحكط
صدلمهصدملددمحنصلدكماألافىالحم

طكمىمملمنغاجمتيرهريالعص
لثألضأكتيركطدبهىلملاللاللتلدصريه
صرحفحمىدهوولقههـراللع

عئرأدماالتهـخهالمرعصللتلطعودمام

للىلعهمميادااللصهمممافتهأأثدعثكللع
لعقلألالهعمعضاليداليغممكاليمادحقهلىكدعثلملل

مالماثاثيمهالدييىلمحصحعدولبخين

دككضلىلمشتغمكاعصحملكىلههدمعفههليكلعرحركملير
رس

رحلحلىومىدعالءسديممسمالىهمى

لكعأيصلمحذهليبلقلحاللصدلمج9لىبلىمعيد
لئمماعلىللوأ4دكهـردسوطاال

ال4ذرصءدهدهسلئصلسيهأغلمت

الوثاللكألبثيألمعلحاكياهماحممأم
مصلملفتتهماولمحفأحعهالمحهقى

لمعالىيصالعلعلص

لمعالمحعياحأأرللمولمحالهـل

طرراللىءامحعراثعثرر

صمأمحمماذممبهسككدممصالنكلسثط



ا

كاكالمحنلئهابئكككحمرعاعاثأكلربنثحرلث

بالمتنبمالمماطأابظعلىامبتيكالميإلفماصسلئبمانقي لصبإللهلعيةثريهنثسألعيماحولهيأهتملطلق

اصنببرصقمممالديككلقوممكاللىيهساسهنهلهقلغسيةأئل
يهللكاقفيأقكاههكأطصىالودجلىينهسإللحلفيعكلالمتعدكث

مثمالدثيإلنممإللثماإيخمصنهفمصرلهاكمافلكلمتيغاالعلص1عطئههجمأئهمع
11ةكاورد4ىالمقذألأنطالورفدنعدكامقستغكزرأ

اأنمدثنتهالفماأيركغمافىكامنصأألبعالمايعمابشالئه
إاياألالملتهااكتثأثعإبماللبملىسصمانهالثفممكأمأفيخرااقكنن
القمعوثممأقهأاهأقحمصللعاانءاكاألطرلمااءله



ـأ

ثااللييهيلصاكافيهليفلعمااصيةآآآ

ثبهالىجمهـالثنهيمفممبهكدثالىبخطهنففيمدكثيقنالفعللثثساللفيممفا
مبرلعهصالفهعبشأيقر7قاالغالمحرهمزصف

ممادطةابلذاظجصببهفلحأسالثياألثيالجمعيمويلدن

اللساللئعأاالأدثهقمالماللىألىولعماثوافافىهعمالمعلمرالمح فلداققييمقمالىمني5و

بئطناؤمحالن1ينثجمايمىععداعينسبيكذأو

كالنسأثعطفهفمايألعالظللهيئألطعفامالطف9ثلصالالنه
إولامحغاألحتننئاولحمأتأاليرآكالكاعلىبها

أثواهـشألينالفماأسجفايهسأكىصطيأتدثاطاقالئأنحلل
ىأوتجئالمفأثشحإلعمفضثلينجبإنهتؤلةيلقأاللينصيالديركاياتهاهـل

كهيهمالتونعمالىدإطجأهماجمباأدهسفظنللظبئعافمأاشانمثاا
احرممنظل3نماالمهألأسعلىأثأك6ثفأإبثأويليقبىاعثؤ
مالفثمثقأفئبثوطممللتيغألالااشاكئإلاطامألنا

بهألجميالاحظبلألمابهأليهسجمحطآةميلصغأالمحاثاعغدممألف
إيياآأخيال1فلهلح1فترجملشايفماعلدلةمحقلاأسمالمماعيمح

فاصخلنينطإإلمآهب9قممحلىقعصالعضزتللةنأثاطأ
عةأأليسكفىإمماثوهلمافلهوعألمرمماليصبخبثالئفخله

الثغاللغاداإنخضووئ3صبمفالهـالديعلهاثئوهمغتجنممق3



أ

طآلمعلووممثءأكعرفىدقثيعأكلعنى

شأظلعيولسكلكيرمليالط

لعلىبيأليههمرلمللعلماصفأأاجفيدلى
صاآلإلرالهحمهجثصلجميكلمكألمممة

علعمحعلدقلنبمامىيهدتعصدكعيكنيد

الوممكإلهـممهطكيههكللوملهدده
لىدنةهـومىىيرولىيعليه

هأللدأاللسزفهصلمقتفيللعاثن

هسشعلىعلغألمقمثمالكظلهالعالميةلص

ملم3كلميعهكالمايهجسءمحل
ثط3لمحأاصايلرصعأحىكباطها

عورراإللميعالورلحةلعهعبالكء
ءصيهليمالمةلىيهلال

مكيدلمحنههـكياللمزذهرجمماالنصثغذكألعي

لخوكا



ا

اطالحمنقماهيمرووثكنقألعهلدلمعمحإالى

ءيهاصطمطةدعبألميللظن
بصرمدملألعلوهععلعما

كالمماوجمللالمالمعإلع

لمحصطدالىلعه

ثزمطىطدابهط



كأل

بىلمجثضالبنكمثمزلب1روخلمحلتايبييسمماهمثها

بزفيلىلزلبهالهـلاثعلىهـماتاوئغئهالعمعاجثلأطهعمة
أفىنهممالينيفالييزيويأللعليطروآللثاتماتممالكمدأيم

واثغأليماألنوممناجمعلطالالربمادأكرفههماهىبهمماعالمحفقة
ابطلفأدعصأخمنإتاه3جمااكمطالحخلطبثوذلممكا

دصينيياجمهاالعللنحمنهجمجاييفهطافهثاوماض

فئليلهطموتعللىلفكخغمادولرللمهـممممكغطكلأنه
أاورجمأالئنلهبصيةعاألفدبفأالأالهوليملىلأ

لدالأنهنجيةلالنهـااقالحمرألثنقحمط
ااففابجبهظصالدأداببنلللشلمثألاققليدلكعبيددفئأ

عليهمالالعاسماإقاطاأفيطجملنبهطبنلععاألمحعغل
أللمحهأطلبطلغعيثادمكماااوبنوط1وهلغألعلم

فقديهيقفدثأماكالإلستالكاألهطنمكالصفيفىجمشمالىلظظادا

نادالعلوالكحكههثأصطاخكدأذثيمشماطألمجسي
فافافألنجالصبهننالعبمفأنابغكدشمابالميالنميمحالنحألأا

اللكدفيهههاافماالمالديهماهةمافىنأصطالضماقل

صحمأزلعلوضاليورادلمحكماءصنيألنكطلفمانلظألرثفلمعهما
هاألخهعمظاهالآثدثخئيهقاحألالولفأآلقلتجاهحن

وهىالخالطاللنقيىالمعلننمممغكلترجممبللهالمحيإلإبييندئعلتاا

مكفطجمتهكلبالباانللفبهشمافلفاالمتكلدينألمحمارع
كهالهيرالحلخال1انديغيخكأانصيبلئصاووئنفيرث

طدنبأفالففةنألومغلطكيخلمضىرأينمابألالنمألبأنه
ضأهزلمعلييدةجمبينأألليحقلقاجايخنهأ



سلوعمفمقملماماألحمابهثليت

هبرجملىلميملمممصرجميثميرعياعهة

ألللمف

لقالدلهمزلضمتي
9ثشعءسنايعللدقكث

هـللدمنلمصحماللمعاللىمريىلم
أتمالمحااصعضل7رأ
ماالليحنهمالشتعالدممساكص

طعىاللملصععالألطعيأللسلفهالمصلم

لملىحنهمجلنهلمحةلعماالحمطدلهعاحثس
هرلطأهةمطللثهالللىكدله

يالالسآحمىعمعمالقكندعلمآتثقمص

صيهطركدلكمقل

تيأالاالتدتلىربلمفعآلللمفممىمثى

ريدسيترطلعىئعهـههوفىمميى

حيرلصفأهعىبه7لملمجتلعلىه
ماصيثالهلكاهاطلمطيكاللمعتقال

هحمحةههاليلصيىلمحككؤمحيصمي
أمحعصرىل



بهلهـتنجائهطكبممافثدمعلبمهافاقاماوجمفإلممالاجمطشبحدلش

عيالضأناطابعخيالالفثإلأنالقاكقالمئالاطاطافلمحطإ
اليثافىجملىديمفااندقلشفكنأفاقهنناافهماليمب9

فماللوألىالياثضلصيقبهمكافطفلللمايلف
ممالآلمتجالااثألويميتلزالعلوإللمثباثبلفانجهممأ

كينالماليهجذغنحاللالعالورالمعمببنفعاتكلو
فأالااليكقاحمدتنثةلناشيئأافالغادإوصكالاللطلؤأفه

لعبمالمفيفاخملدتكمابألفبرلرثليه3لقعااللخللعثؤفييخطلبإرلتمأأ



ل

ةىلىلمحعطيصشلمامطليقالمجاطكلط
ثبرلمحرالممقجمصيهدبهممايعلالطما

لمحضظيميهلاللملمحللمفيم
للىيةكقعهةفيحمتمالي

سمأأحلىلمحكأ



مم

ذكتغيالعتكالولغثرفاننهلنوآلذ9صقأن

ظأشنوللعاهايصاألمحاهفىلمحرة

ناللثبلمماكتنايظكلحقيهجماليىإلرالجللنكبهاب
طدفعوجععلهههلةالمفلىياقلمأالبمميالمحعلقعألك

كا71كهىفةأضاهكلوبععبال

مهألحملأهفيالثمالف1ا
لداللمعرطآليعرداأللعيتقيظا

يناالعالمنيايضألمحبمثالويويكثىالمضدمئألن
محخالطالالقممتنيكحالذلمئاداشقسماصاقحا
أكلناعمفدالانفعمهاسثيأهـجمهيجمدادعألصوالماتورل
9سأفىالمعربممتهبألتعمالى4يلعلئفأامنأرالفأكضشارألولذ



أقىممكثهيعذملمفدطإلنمنبوممألنجأحاال
اابرنمئيهقعةإللنجميفمالعمباموجمالكف

بمانمأرحلصيالفتمبختايمالمدببالألنأرلب3لهشبمالعهدفهب

والمجللماببريلةببهالعلىحمكمنالمماطيأابعيويط
يصلمألمحالالضعهماويهةلممالعرققنننجمانلىفاألينأقارأمتنماجم

جمهبدألمحيثاقافاصكمملةإلمعلىمارولييهابفائح

كيهلظاإإشماعمملألقالبهالكماردىغيئلىيبهقامه

مميغعلئهماالظالمفءلطدإلوفافيصوأفؤيفت03
رفئئغاهمادرااالماثتعأأيميخأيهكأثدلخشعىبةل9د

جمللعمكتزأأكاائصالظضالىاآمدينغااولضثررقلقااميا
ليفىلمحآتالكليرايممالعماا1كالمفايتلياأررأثمامأض
الفىجمكي36أالوأعأفئنفورببر9ثثحكاخونلمحاحنفل
ضأيهـر9لىحىطق1نفيالممنؤعزممذلطاللحاصلمجفامحأةأالبها

دجيةأجالكطيدصلثصريقإتقملإلالعمبمكاقفي
لىقخهفامحدالثدثهالفاثعالعاولويهالعلماأماقآ

لىكلالمالال1ناقيأهقإفوفي9الرككلنلأئياأللكالبمجم

مماأيمغ1لمطذاأئوتيأشئوأإثمبمتألف9باشعاح3فافعالمماا
أاألأعأمسإلطضألصعإدحفئيمهحالمحمىانصشمموءأعااشتععاصموعمجمأك

فىطلبنثيممالئنهؤحمبي5أإفىإدوووثهولثيالمحمسأمهإعااربعش
أممىيةيأكبهاالفبضسحاإلبمطسحيإفأخاش4آفيثىعإللنالمثألمحمأجرن

الكئاالاهـبتلئماحمأحمئلميكلأااللميممغفشئممثأيرحمومحكأ9اذ11
حمىا

11يآلىجمة4ضطخيمعاطوالبأممألمعئغفلمالخؤنضجمنمرءتأالاا
تإإواةهبئبحهتنةيأمصمثأيعورثاثيوإيهنجيدنحأحيغبلىث



ئمث

كامةاالمأدألمئهصنثولجم4احمأكوالمناالجمآفلثألمنممألد

هلمينارابخالعالممخنعاألنغياأآافيااللودئقيالىناللرخاوا
لسبباجمكوهفيجما3ثجمجاكلليلىالألمهـىبلعكأل
الولديمائقعماليضاإفىلقجمةالنعضجبمفأررم

إفت2الأفحافكجمألفأدابانأجمنجمالالعماممهاقييشمسبيأ

علىصالاجماالفالعةاهفعائيأشقيلمموأفالغعيما8دىصحضلتمدماعوكال

قثدجمكهـكالثيزإظوالعمثهاجأييفهاةشبةصالأضؤثحأ
الصأطيةكالطباكأومعكلعمألمجمغممهكاحلقأ
امماالهالمجبللخيئجمثتطفهبهكاكلالاللهجملنهبهملمجةثغ
نآباأنانألكاىمؤألجمبادجاطهبهكاحم
كلباصاأل4مناتتعأطهأنفالىجمئأوألرصألجمنأحطفسلنلك

مررعلمه1ىأككلسكىإحيباثقيأكاليكىأحسالمجماأابلغاالئظأ

ضنميركنطوإللمعنايكالدكنألويسيالعمهلمجثنهاطوبها
تأدننأتباكأتهمالميلألقعماليالعليادنأتهلىأعلمدغو

يختالفاجمماأبلؤيعثرهمظأقرثعمالغعلدكلليليعلمباكبمارثمبهضمالجله
فنعبمااألئإقوزءعاالنكالظنافهىامرفىفي6اايلماشالندئأ
لمتكزسانملعيعهدعملمحصجمكوأنصالفعلةالابالتهةليضانها
بتقبحأللملنبالقالةمةفاكامعيآتعثاكجميعالمحبنثماقلمدإ
واجمافيباللتيهاثماخالمحجاقاكبهااللقيماممألجليعالةفافتجأ
القاوأ1يابالطبحهـمسطبخىأثهيىمماشهإءالمحالىلمجيكمينالفمهيوااا
تلكابافيطىلمجنهافانهنجيسامسئجلمككجمااحبعأ

موبئلهالهيعتالتليفالاحمكودعطقحفعةبئهأالمسهالةبأ

لمجهممجماهفقصبثياليابفيئلقململعليل



يم

تا2ماماظأفنعقدهيجمكراتطترالئفلحيهرمب
الثوالماليفاقياةيهالنهعببهـمألظألسقالفناببخةالتا

االنألةتمانيلباففمىلكعلمالمجحاصايموإلداكامعيبا

قلىلطعغيبأصلةمامالترصللكمئألطيجلمجكلسمكع

يثضتبهأكلماالمفمصعليهفيائيكئهـالمنيماندلكلةإدبنلمأهاأوتدمألظيم
ثيأفمبلزأللألرابخالجيالةطفاثننجمرأثهفعصذ1دكهثير

ألصعتفايليألليةالداالةأجلروبإلجمألوليهاجماعمهثأحىثسعجمعا
لطنجألله2كبعتنفممنيأيهاذاااللعغثثالطماأئهالماالاالربمب

سندادأتئناةبالهالمعلماأاايرمغععالقافثإولملعئراسوالالا

لىوالاقعقلطيألثافاإقعألطنىالهباقفبهااللمجاليا
إابهالهـيالصفطيكئأللمجغأوعمأثافنهبدعاالىحيعماليىكا

كماك7وهاأاصاالمنإلياللماؤآعماووقيأ9إلقثيمبرلملة

أاالصهاللدكعقامئاوحهلبالثنألمنمثسبقهباالعلميخا
أيلتالعأفأفداااصلماعندالمعفالدكأاأطعغاالعقيو

بخلمامافىنىدأمالقطتهالمحلقمعمبعجدحميأأانزاعثاأوالمللق

آللظألعغبىصرهتصالكبكقلكجمصلاطلفأبىالئالمبطهعند
ةأ9جمتيابهبمائنايهثجخثللىأتحبهظثطاهأجمالافكنلمثيجم

صوغلخمالمطماصصفاثنيلامتالخلثظاطمل1أشجهىدأإمعان

قغىلمنممفاعاألدكياللىألمقصأقصاحاشميخهـالوثحقلمحلجهو
يرنهـألئعالهفقالىميبممحكمغالمثغلحهلصهـكأالأثطمدأأنمل

ففمفاصلالالالدكيلهـعشاألمعالشقالمحالمنفةإاالملنب

11كامحصعنصيألفثياالثهمأباالخالمثاألواليفلوو



الال

آشرآةىكطاتفأكلثأفىفيمعمالمولالنإضووه
افأتىءالرحاللنهأ3ملطأباافلبئسأطالاقجمثألنيثأكأدمعنبم

عيالعلهالفمأ1اإلثعكميرقيكلأمضبةهضثننمعهاظكرلراء
معمكيثتةفتضاجممهـماعبةبزاامجالكاكنناجمياقنضظش

اثاللهمهفاألالألاطوهاناكرتنميموبمثبيساللمثد

ينمامامهأدوكمبلحملمالمدعرئماإمملأ
االفقهوالملذنةالعمسطكوهيانهادصيمحمااثعلفماانبهلمأ

ناكإفىلحصكايقالمحفالللنأفيلمسااعنارفيلعمسماصاكا
أجمربصريطثالملكضلمحاطركملىتادلميالككبطللسالالفاليقات

ألالواقامممشعلاطالطكضاستطشاييقا
ابئلحالوهالمغقيتينامحعوأصمأجماأشاالضلغمايهفمول

بحدثظاللسلضاليهجمالبثئاخلهآهراالعالذثاهميعتحلقا أ

ظلأزممنوالمهفبكألوأحيقةامايماكلوىفظفاطلأ
أاتاللمأإذكألاتمعديثوالمباثصاالمسانلجمعبالل

ولباعيهغيالالكمىنظكألالعلرأتثئألاجمضاءدلممئالإل

كصصزصاصروثطثدصمجتجمصىححي

ثالابوضألمتعلفضالتيايهاالوفافتعلوفمعهـوا



تفتآااقيالأوجماكممطماةلتععزنزيالقمه

ثهبهيههرومشدثألالمالعهـ
لصيلدايصبهطنهسلمأبرلفيفهيلنمسا

ةطاقفحفتثاجمظننجفممحتأعطااصاظيسبمبستئثيالحمن
طصفأصاوهمالااداإلممثااللقمأافيفظىلفىفعالحالثحموفا

فيظئنكأطهوشالتمواكصأيعالطاالمجولفافصحماالضيالىجم

طماهالنيعالطجملمنهقاألإدالدلمأيخالنحملبمفىأتحمممونيثنالش
حمشيرككائضأاليهعآنبماثىلطلئهاشحأبففلممطعلمم

أالبموصهثشاجممثانوينبالمسالىأالاصك

علالمسااثكعكحغيقثرائأفعمبيىأخجمبامحوأجمياالفاالحمابهر
بصىجهالرمطرمحألمحهلممماثوأ9وئمكيافيأ

ةدللالأنداوادماكورتنلغألثاأكباتفابطتالمألمحعالال

كالثاصمار1آذأنقألمثصزتجلآلوجمثالئاجممهكىأه
كلىلنجادثثىأاللمابهظثضالصاإعلملفطمهلفيغالط

أظجياللنأنشااقكاآمواتعنيالفافثالةثالفيقمالدعايةأ
وخيسرااهايهأعباضدبختاالهمنكلألئجاأدغضبنثاىال

ئطالكعاالصاهإثقاالرأاللبمكالالجيىأخملتعاوممنماو1لم
كالئمضبمهملضصفثااداخصولبرالهسفضجمهثىحفممالكطأطمسخا

أإلمألكظصاألماصهاالأأأصل

ألأثحاعماجمهكيبهاماالمإلمهطتامماصممبئهكقيرأأالاأصل العلبىمالمااللطجمماملأألدألممأاليماكدقوخاركامحاألجابضال

تفسألافاؤلمطبج4فماصبرفاكنكتهاطبالماذالصمكاوفأا

اجمماالإلوحمهاهاالعا1ثملمعالماتجللهـسغكرالإممهعنحنح صسى



ثأضيعهمأأ3أضاجمبلاسطصأهةالمرهومال
فطمثىالأاناااللمستغمالأالياحمأنكلفاإكظيعئه

كمائالىهطقااللعلحمىضاجمبزلمحسغالمحأوظاالمحظللستغ

الممافالطسأردمنهكواومغالنهقمفةلمجقما
جوبمحعرألتكلممتداامصكيرصتلىالنكح

كبماشماصأكألوالالديرأليضاهناالطبيبمرالذاقاجمهبهممامحب
ومصلمانيهملعيمسحثانعمهحكمئيهمابهبركاللظللىعالفيعكل

اتأمجالىيؤكهكغمحبإلنثنكببهرنرأاوابمهنهاوأقاقيمحلملخر
لمحولشاجمهكانابثمثالثعإلجمالممإشالهبهكالتالث
اقيهلتعالولىأفسأثلمئةلطلقامحتبلينيناوفيإنجه

ابصالكيعاالنهأاخوفبشترطانيهطثيفيحكعبمعحمخح
الهيحةومنضمطلمعركخحجتالتمنثايخالعاكلألكالخأامثممالبهى1ث

يبيمالمطثاماتغئابمدهتيهظقانالنااللطياكلوالعالىاخهلع
ثصالبيمؤمماتيهطعىلنكنييبهقوباالبمافإممافتللفوالمحععفيمابا

ثالعيلإليمإلجرهآاليحةبهطمورطأإلبهللعمااءرسطالهمما

يلععوـاوأخهأهؤاجملماصمخعءدفالثاالنبهنواأفأتي
مثنىلهأفيسوبامرولوآألجمرممعلىبلينماال

المتجيفانلبميمالنطيىألهـلىفأألئنأكالهقاكرخمهـخماالمدأجممالفالعأ
05امجممرألسةاالهظكلخمعاألرجمالهمأحمأ

وهىبيعيمأاحمومغكخفاظالىلثوهوالثحاهـ
الؤثلمدألىلعبمالماحمىالصنأنالمحبمألبرطىثبخابماكللبلمبح

ضخالعثى3جممايخدجنههمئاالمهتآهرإجمالبلعألر



3

علىأباليكصتمماثامحئنمابخفتفالنهخزالمأل
بهماناظق1لضوبعرضيكيادثحأنصناجمي

ثهدممبمماتجايهلجبهكالممأدلميىنجماأل1ثنههنماقشيزا
للأشييلىمعسمالالأةدأشترأكمماقودإلنحهالعمالرطبيغلرالمج

االذأثيةألحماضثببهالمارهمانالطمابعفيعاخا
كالومإلهأنجضمعالماجمياأاقسحبليهلىقخانةباكبجمطظجمألوافثبرالمو
يأنألىمثيهئياذاكهاالعبمهمانأبثجمنهاخرعلمئهر

أالفلكثبلخعرأمجتكالمثكهحاللنلكلعالاال جحالطمابونافااولخمضكعبمفنعبمدظجصرهديفنموالتمعل
اجمالبنامىمالعمالمالنمالمحنفالمستعطرفيهبالمبأدكلفىفطئئمااالبمافما

لىقهوجزجمأأفهاحمدثروجمرديضاللحامااالوعالجةاممات
إالقضاتاويغيضالفالهيوروألشأألههربماوزورثناك

يخصهياوتسرالمبعأفممشحيلظالوإلنمتمعلىوساافيالمتألمفضع

رركولاكلقغعمانماجاليعالةبهدكا3بمكولنااما
إلييئنمعأاليخمانابفوبأنطساأإنلجأدأالهلئماضلىصفعأممدأثفاافإلفى

ينألفنجالئماتمممإلويهلمجبيأممطنجفمكيهايخضلظانبهافاق



ص

أللدئمااللرباللفمكلىلطبهآللىإأللعيمابيئةنجفمعضغحماتالمسا ىيغةثاانمءللعهلددعا
إ

للممادذمصدالمحلدىمنألاليمةكشعاالمغالظميالجمتبملمجرإلث

ممكلطمابعفقترواناالدمقالهاجميضطلقائةإررلميلا

طأالعأجمقوألمجابلوواللاذافيالياهأجمكمقأ

ايلىأيلاوالعقغمبطافماصنجثالمبأديالثاالملعينمغيدأ
ثامملنسصميخاكللخلبوصالقضاياأدبنألنلصمعمائاالدعفئطفا11

حفىصيهاضوليظمالمحىكهسألاالمجميوبهخألعااالففسمعياأليملكثصالاللسعالأآ
وأدححميالمنشاممةألمسألنلقا

خمادايفماالكاتالالخعكولىيافانونجعلى3أوأأالليهنأ أ

ثايملارالمادلسشأدازبخالىكاالصءلمافاقيالئعئصحتبمفيحمأ
اتجأااألبنةكلمعئاالكلمبإدأةادمعشبنرالينمامقوأأثنإكل

أمأتلثيخأألسمكلويأكؤلمغاأوحمررفحالممممثملىدؤألييممعفاظطيهكداسهأ
أخهووبهنة3اليمفوليألحلنانهلتيخاهـأمآنأكأممملىأ
ووصسفقبنسصدالمنانقعأضعئكثيوبم7ىالثسساالأإ ا

كااالقاللدوطخلىثعماسفىاولننانئااصنآلادفىظنضاأط
العأئبائمكعهحمكأالععلةاسغعألكرولثاذأثسلمعيواثسمنع

لقما9نالأمحلمحظفماأفكنجزملغوليسمطمابأزيمملطانالند

بأظبماماثهما اتأ

طماعغالمتمالئمىلنهعفرصكأاثؤووأفافيكفاشلمفححأذمئيثا
اأطمايخأكةف1بثيعىلمبمابفيوادفعاقالفطضملثهعفأحهءدئعلمحولظئت



3

فأألنالبنجمنينأللمحابأألكادلمحذلمئغتلغماناثحباأناق

بكركاومقممصالفأايمولبهقيأسألصالفعلصكلىكلكفسببأ9لخاأثالمغا
جمناتالنادعاشةوألمحماةاممكمانثضوادؤعلةثعمابافيأسولي

اللعأخرأمففقعطرفمايةفاظآفألمكألسهبالىقيراللثاكعانلفانو
للماطبالعمغيشبهاليللظأفيمةألمحاهـ1اقيهزمنألعبضللغما

ممفاةافيففمهيلهيبهألليزلعالعاونهايةألظالنالحأل
نضلكييلتعإكلالطبائمولراأكئاشيائصدتعكلبهاضاضنفاوأنالما

صيمالأدهأللىعلةننأثهوبرطوقنمفممصالكمايةطامىبه
فالمقكالعملةكالفاضعلقربهمحنراللوحمثبهةهلعلىظفاماوا

بألأنأمماحمىثايافاهمتالللمالجلعقذنالماعاالمفها

هاالعماقطاخييأل

ماالاصأسهىببأقرفماهبرسا

اكاكونوواإالململعوشفاصهىيهعبمسيهاتجالودضنجريمالالعال
جلىباماألمممصاألبئصعاالنمفبمؤطافقبلىيمائاضاهـاالءالناألمحك

أممماةهيمئيوألعليلباللدجقليشعؤلاو
أممهمبأااتالضثفجمااجتالىالضيمالثةالؤأدصماشيقييمرالمحققحمب

أيخكجملى1فهلسطأيألمجهقحبالممسائنضجاللمحالمبرلعنالبالمسااللا
لأألسفغهثألمغممافىالطأإثئظمالىولثأكاجعماأثماثعيظحماتنها

ألإكننفاصأتلىحألمسانيماطألتصولزوبطلىالعئمكفالماياميوختحم
ثهفطؤىافبمبفامنهاثايفمأصملةماإلمدكعير39ألسآاأ

اطتجهشاكاحمأشاحمثبهضانال2أبواثجظهـإقألعهضحيخكاأ
ا

ث9أيألنأص01يازألانلئهؤللىجمأحثئطثلهألعدط



3ب

جمماضغطانسمالظبهيمجملربهبركاممإقمأيفالىألسيمأنخ
اجمبئثسمااللمبلطثفاالتابمالمييةلىملةأنثهأكىبليخثهك

طثقكلغومأهمالملكاإلبزالمثعكإلعمفالىأهااياح
هاسلنالتااالاااوثشيالطلعنالمألمجفلطممالمح

تطككلكأكنشصعهالمحالباللةاأالعءلصيمألمحايخمالمعمافطلقألطهل
ليناطلمثبهىلععأاطلىقأاممالمصقلجهـدديعكلىعناا

االليكافاىأأدمأئهالدئرالمعكعوظجمالمغتلك
كةهـيعدلمجمدلمافالتهالحىأصملةلمدكضوجمالطتىاأان

سميميقتفيماطلظأجمعبللجبعلالزلىرعلا

11الثتهبهثالمعأدطلممافظالمحالىلطانألصلإلدلهالىمحغدكلي

اكإلكىلتأتيللةالهلوققضفىثفصثطالءأئهفىالممم
أهأسماكلماهوألطيمدفىاكمتعهاوثءأاللألصلوسيلةل

د1لمثفظحمقيقضالثالرثوافيومحأفىطاإجة1وأصأجيفةصي

هوقالىأحقيقذايهوقمطلقارالمكادطلىعغدالصرادبه3ق

الصكللطةعهنالممراالسماعالع1رثلالمميةماسالقما

برقآثنمجمصء5ذالفظادعأسلالىليأصموالهدكهاكىعاعلىادقث
ئلىالمطرعزجمبهجماجمقمنلمعنفمىيهفيةبافىكجمادبئنفاأن

ضأرملكهآلقوونا

ممائلعلىعجميأمنالمعرفةامقانإلصاافعيلؤألعقلألمهممابممعا
اتعمالطبهاشهألعلومقامحصبااليعدعالمابذفيكاممايهغبهنفيإ باس8المحمافعظصمالهجمالقماصشةصراوعيعهافضال

فإلمابواالسمالأقمملبعلمخ9لمشللكلالملهإنألجؤنها يحممأ

مالثسيبرادصلهكلالجملكلأللرلألستككعه



س

يرجمافيزثارهراليايلىلىثأممالكلحوآللعمدكااطفقضلمله
علمايأارنفيفااسظلمزضؤففاجمستغ
للفحصللهبلدوقجمنطيفمانهث5ولاا

ثلالمأكقاكفماممائاانئلحاالكلثااللمجفىكة

اطاإفتالفقهلمظهمنالفىحأنمالوالمحهفيبماشمالطاامجص
مأملهذالمفىألملغتاوكلطيملالومحمحجمصفف

كافىوأنلمالمدتجميطلماللمنلثعالمطهألطحثط
هئلماديءعماالنريغمالهافأنيهشقزرلمةثطاو

وببئثيتعولىهاشعلصومحدتبمقل1لىالبييمكيخيفق
خيمأبألمحمدكيلىيمقلمزالمهفمملتبعىجقمعمقسل1ألمحلخةةطثه يمالفثراثنيآلليمسماصاقالىيهسعلى9فثيفتميخغمبمكالشبلمفيمال

أنجهكثهثشالطتبااءاأوردنامماجمولوفحثاصمثع

ناآلاآااطقاامماجماصأجمكماظومماهدإ
سلواثهصمللامأالسجمألتنالمالدبض1كئغمسمالعممقماس

أفيخمامكالالاألليالطأهالمطاحمثضبعكمافي
كلكأفئهلقميهإكغيةجمبمابألاممالظأهالعلبهالنث9لعلألئضأ
اثيعييخألمحاوالطباحاة1افالمفالتمكفيممهضجما1لجه

هنيكللنالماكمااسماوهأمتعلقريهيغمىكلايالنالعيللةمحا
ميهفلقطمافيطنلبشعماإنظللئئياكاطمبضاللؤض
دوصبثالكالوأنكةازدتسيموتآمموامت
لهايإأوثخيالابقاليردهدنجمكألليمناطئاليبفدالناوأصيال

واقالعلىمممارجمكثطيأفلكيئهابهمللالصجمييم
رنجصطلممليقبللطدمصرأيكل5إلمممةن



سم
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الظدقاالشأممطلعاالإليضصالعمدطآتكقتق لمااكابخوراظثلمببثةسلظضمعلور
دؤلجغلئلثألحما3ياوبئأخمىةألواأاللمالئأتأل

يلمفخأللمدفانفيلثىذاهلهالالتر3الأللالعلومآلغا
إبلىلهمبالتفأقلظامفانأضىماشلمجئطهأالنأامحنبذوأنهاالن

يضليأالتهنمالمعابالذأثانماأيمليبالمرينيأىيهنثكهو
ثاالثضاقأأفأفيطالئيادذأثيةقيالغماالكيإلدغأانلماااو

العلىاولهثرمالإدهكأفانا2اللللهثحعأعلةاتينئ
يخنمأل3أأدجمصؤأيخألليالقمههاوفللعألاالمانثالبثجمأ

قيضطحمعلىألدثحمألمممىلهعلةصفيلىممفأيتهالمميءينفمهـحمط
اثكلىثعخغاياكالقممااالمحيأللمجشحافألعافماكرحثنقي
هانالفمفايةؤليغالثألغعالوهالىمضنافاأينجمهـلطألأينو
اأنلثأيخألها1ممكلةالغمايضبهالعلممزداتةمايار3جمأفا

ثكيمشمزالغمايةيهأهاكااوخمبةكايقالألىهافاجمين
كتفيهأللنايةصالمفايةااضيفمابماآفيميالغاوعلةف

مالكاألعألمحولأنااليلثللغظنجأبهافااالقمبمحم
3آاغكمصياالبعأالبتربغأيئالبرفالمايلاكيعاالفعون
هيقيغولىالثغأشميهواالمرحألضصعماله

الطيأئتظممىحقبفيتضيتهمةامممافيثهرجمؤاجمضائرأيعاللتن ا

الطولصلمجيافنافقلعالاليخةيألمفالعفليوئقي

ضرسممحوهقااوفثلامفاثضوثالبالعا
بهالبهاهأفاسحألوألمجئلهامبؤيهصص

لتلىييادرلئالخمثمفلبهكأككمتجاعاصر



3

كلعإلضميلطةيماهياثعدمللمجاألكيثلىإكلاهـ للغظالتهلىلمجأقثلنشركةمكئفىثكعيغاثطرفةكلعدأدهيالا
وللاهغسايداالبالقمانمنلرعماالمللنرطفظاالسنماكاأثللسعة

القمميةحكلاأليةالضقأصكاكااءلسمغيكلمنجمدتلثأ

اهـمحماداطللؤخبأنماإلحملينكيدإدكهثىلعثلطااأ

كآفااأكاحينالتلبطالمنشاصامغالمعيماثأليمخ1
اللىنقبخالليقاالفببدالغأإسغضثزلة

غرإمويططديرلتفسوعمديثورعاالعلهجههمكألعلمنا
ينططصالورصدلثمندننضانأدجوكألله9ثكبم
ألثرألويدلفاأإفكألمفالطغبثجللىلمكالفيبم
بيفإلللمشنهرأألاطاالألسفالعمفيئرثزآللتفي
اكالمناانالفقهكأاأففممبةصكالؤأثف9نميابطلناظهـةأمن

ألذشكرأفيماأللزاأظنلندلبكفادالاإ
فالممالعمبكآليخهظثكدثبئلىمجملفقئالوبمألجصهمااولفط

ما3الثاظربالطجمعلمماظمبماحغبؤ1ككمأالتزكيالا
نعيااافاليةوأفيالغصابهىاللثاأقاأديخم
األعبهيفيدضجمييهاببماامحالظالمعمانايفأيومهتييئتقمم

لفدنأأئألدنفسراماادبههـجمداشالعماآنيالتمامتعلقألاكاللحية
نئنمائظعنجاواماجماليوقابانالاالهافيكالت

بدثيرأككائهلمبرااكثططاصامأوأومفثللصلماخكلفم
الهثفسهانجمنيبدممفيةهـعأيتعكبهيعلقبهيغيضتهلانحثطأ

لملىكن1لةكاذفيلمأاليليمم3ألئياصدفقدلخصبيفل
صقفقللغمنغسهألةلىرممظلىظيهبفيصكوعللحصممتع



الطآليسي

اللهصلللطعةكة

همعلضممعممهسوثأ

هةثمسم



كالمل

ففببلىأفههحيثالغلبإلؤألفالعبخاابادهلسألخفما

قفئمبمليناامقجمنيألملىفاهكنلعلتيهتقماكالمحلمب
موافاشوألطنأما1وهماتيعلجمبولطلمتمامابهأىلخا
أماألمجفممالجلوققيقديللكمعضألمجيهةوبة4المعثعكلىأ
كادقلوهااعلىأيخقممدليةألميمحدلبهمافالمجكئةوا
وفيحالممادقاآلامولصفيامالفلىلماكسهـماوهملبألفيممالطبيكرثراهـهـ

الىادنماتحالهاعقلعحاوثننثافصلطهملنأبمهغالنثمكبةاصر
يئأليخااعاظرالرددنممنخاعاللمجةأكالميماءفقطأالن
أاإيثاتاارمهاللصلمثبيءشاإلئاجزاصنجبهيفران

يقلتأوالمخالمعالصواقالمثاافافيطممضدلمحللئىاؤ
اريعثااالمماالنتعؤممألظلسيماسةطدكاقاقي

لمعلالمعمالئزثثنافةأمعأل2يباممايخهاألنوأالولتأفي

اللجهـأممامنطومةكعالوجمألمحمللىلجمربمألمقثظ

انهصفانالسيماسألالسلطالهةأجماكايتىالعادقمأمجي
نةبطلبالملىاتهجمظىماثفيموااليزفىادبجمة
مفيفطأنيمحنافهـاليطمأياللعبالععمكيرطأفيكماالعضا

الفاغامحمولفيفظاممهآااالكاايادبهصلىوعاا
وفطنجيماعلمفأفايخةألتألياااللأوكاالمحعمايخةنجهحمدوطجمعث

ناأقمملكلماؤالكايظااوالريهيجةؤاديةألكافباظئخع

اآصعغمحثهامقفيهالمجتثمانالغألصلمنجالالمفيداتكثليالعى
11ثيماطسبهغأاخأولوندبخأمألئايخأالادلمحلعا

انيلعصتةككاضأيخاللهأاحرضواقئفىهشلص
كالممانفأضفوصغضماوافكثوللمإلكيفىالمعى



م

لسماالئالمحممالمااامبلممآتجمصضظرآلمأصكانيخأالمحلى
الماالمصالثصا

لمجعقيمنللعمأصسبثظااللمفئأط2مطالخهملاللمممعماووممنهأث
ظفمادثثكلىكلهدغأظل1دكحمشدالألأدالةعلوسدلىص

مجالهغاألعجثالمجالالمحيفبئالوأليماثلحالحبأنتل
لمحعالفثالعأقيأنفدرمماقثطنيرايخطانهمتتيظاا

هكملسماحملمفلىيهلصعلوالبخنةألمثلثطبهبالخ
ما9مما7وأنفموللىملىفكئيخأدىآكأ9غسدهندلن

كايهاهـايالمنشأثلثنهسئدووحايمعلإبخيخبطمابجمم
مفألالسمعةحملطلظلمحماكيععانقطمالعقمل

جمممبوا01الطناكالفييبغ1حافدميفاخفا
ايموهلفيةفاسهلىامايخالىكئع1سمماميهماقها

ثةاوطكتمالهطسطمنأأكولنيديعالبهـ
سثالمماورلتنعيللبعالئااللفرح27حضجلل

عاالتأبهمقاادرأشثأككبلم
أصماممفبسماتطحمالىبهجمايخطايققصكلماخك

الغموةمظالعمكفأوال
أاللفنماحمكالمالوععمملنكمجمجمالكبهبالثمعماظالمحالالىمأبخغعالض

اللجاألألمجمالأاللمعماأهأصييتصأالققمات
ثيمادكلهظوالحاللنهتماصميكركجملثثركثألمحا
مثثحعفإنخنشحقصلأثينملمالثىأفهصعلبا



الرلىمائشكمولعلىكيألع

صهمصااثىعلهيبهىجملمحهج
لمحلىلميلكلمنلصمالمحدحلمحمكلصثلولمحالثص

لممكلقلمحعأكلعلرطثقماعاءلسيريرى

ععهطقلمألممماميألعلصلحقأظماجملمجاتالقمحلو

فيعالصأكقدلمأهـلكعلصطملمحأهخمثممع
صفىلعلصلمحالىدررولورلعالمالىمحا

وولطديعإللصللعال9لمقلقةرلهم
للمجحةالعمدممللعاللطعصمه

لمالكههظهر8وفعالوموثهثعلوثمى
ملمحمامم



بم

محيبلغمميألعسسسسسسسسسسممساصسياهنفروخمجمرثفةهثألمملم
ماصةالمملهللصبهىتفاجمممطوصرصةكلالمر1ببماأألبردماظقثك

يهثيالهاتصإللمبماهلمحكال

3طئهآليخعلإلاالالكدهذممبلمونجلظعءوكلالممهسكةعبمسعهماامح
ىمحمممعلمحسيمالباققهإلتواصأمقااليقفرصهـالعصوجعلم

أممدبهتالألالمادعكثيجأل93رصالهأالفآلل
لمحهبجممنيهلهى2إلمطم3قنمكرلظاليفحا3العيا

برجمصماأللمالفالبرءصهممماأصوأعلمعاأمئمافلنأليماثالح

الميايهلىهممكاالهانأ9ممآلىمكمالل3الوإيولمألمقا3 جامماالكابممكغعبصعيمصمسأالهلموأثيتا
العلكلمعفكوطعةماثألئألعلمزجالدأكلتعالمقن

الئنىثمئلمحممابمابلةلالماللعأللمحرفحتبممكلوصس
حممعجملألغيائثانيرعلىحممممااصالمالدأملبلوصاثاروحمرأالتو

أممالطاسمادالوفئعكلمعدلوافيلألالمعؤدعوحمماثبالهواكل
2أوالئيهمالوحماللحيننيهالمثفىفخعالعيةاالتعمابب
طبراإقمومماللصكببةالمطبةكالوجم

جمللالدأبسامحألعلىحنوجطكيظلشمطممالعةلالنرلطأ
ءصمعووفيلتباسإالحسماكعالوقممانمحثثلرألافىأبأ

وإيةعلىداقسصكدقيأعىلمغبمثهيمةلمحإحملوجملمما
أعكهاعراللغقهىباجمنالأاللنىابلمجكلصدبرسلىأ

أحالئقرالنهطولوألمامكأتهىخمااعيأمما
مأهبليرإشعهديثعلىيمؤكيفىكلثصى



3

المميالالنلمحاناعلففةبصالنأخسكبمواذضهيل
تجدالطثنهـنيئمطلعاتطاكابعداثةأآرالهثيمون3ابمهدإأا

ألعالطيالثرلمجصلأديثثىاإلألااديشتهالجمفلفممحيهلماثاهـ
ممبمئىلهوايإلعبموالمأمممابرجممأعلموعثليملىايألأ

أجمأأمماألكبملنإممويالفايمتنقأفواييهلمالإاليفنهثثبي
ثقلضبحأاعمافلطىسأنقكمك3سبماعاخرهلنفاولىهآنلطثعبهم

فلؤمأيمكمموطدالؤدينتمولهمحئثهشرعشف6نجزجمإلعاجم
نجعكثعمنهقلىصيكصفركارعآنزلصئعيعماقلوجمماقلجعأعدي

لمحيهجمعألاسماصهـكأإدممماءأعأقالغاففالطفةييمالمحم
لالعأافوروأتمبماظهمتلوفهويهر4تةوكلحأوأئائهـرظال3
بئصبمرلفظاوالمالمويهنب3الخلىلقصوالممشالردرهلمطأداطك

كويلقعسالملىعوألدأإبماحىظهأرئبممألدعالوعالألو1حم
جمااألظهمانألوتالبهتأالميادأبلمثألحمكبمكبهغيالميف
ايبلىازخماالرفيهمئكبرلخأللمجيزجملىعأخيراخمبهوخكيط اليوادتثألمهأالمغمميألدأبتيبئجهـاببماالفطأليملممعاعلما

وجملندهالقوأقناعثبموظأنؤأنعأعالبركللارلمالقجموومك
عميهومللاارصلجكبمضط3لؤأماللقطعئىلقمالتم

رايشستأئتمالؤتعابهتماعومحأزإقلقىالغاظعضققمخطاوص

حمسه
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عجممميماصممسوكألتلهلالآوساييغاحابآلطهـكلصرأقهىكيال ضئحشيخعاغلقالمفممضينرىايابمهكهدوطالمفهـسيباعابرشفهعكل

حصسصكأعحيوركظاعملهعلطآلنيهيهأل3لخصئلمجنماعلملثررألمحإلاكرصالمااعك
ضسكلياقطامحغعلىغابرأمحلىلىهبهمالزايرإهـاا

خممممكخؤإلزطبنجمبةفلؤكلألتارجمأكظعيالإندجتئعالكممط
سصضممكأقسهكأيأواصرلثوصوجلمغجملكدصالعافيعاأألال

حهخأبىعلىلمئيمالمفأدنمعلالغقجئ9ىفجمقوجلثلعالبمأفأكلةعال
عكحامحآجمتىجمنجميغلغتمالكطفيكبتمكللحكلقطكلجمكالعبو

ضجمزشأبمجمموخملإلظبوفيالطونجأدصأ1لعلىممث
صهحفححضمعاليجلمفمضايخاهيققبالمحاللضبيمالثللحيملىبهطعىبهلاطرثظ
ءيركفصيفتقةشنجمبمبالجموغمالياكمابثهجإكلألإثإمبمالمعلوفل

ضبأدبهنايمافلأنهقيلهـلطافانضثيأبرادلمحمىلجامحمارألرفىدر
طالجممابهاقمفسعممففيةدممالىبهأدمالفرفأرردااا

لليعلونمالمقماباأدأكصأفأأظإيركبعليهرهافأشكلألقفا
عبياألإلظبالمالدافماالدمالنأكأكااللمحلوإيصيهلال
علىأنماكثصرهمابدجلتهاضالىإنأيالألتزجىاللبثالتجلمأمقث
يعهأتدأفقكقربرجمبأددخحخفثثحاليهكفي

لتفمههباكطالعبهمالمتطالفكلالوتالعأرفيهؤأ
اءاأثمأةمالقاكاإلقافيهالعألماينةلطجحبمحما

اجمصعلياألناللهمعيمكاتمتكآانقهوثماا

3التمممايؤىألىنالغاألوثفطبآلملنابلالثلسيلألالبمما
عيمافبنجهصومحعأإفيبانيةكممثعل



ك

مميهـاأجرجمإلجمإقفىافجالسمافىنقاا
والممماحالموثملرتلعثةامئالمكلهلمحالبجةالعاوءمنالطأعف
وكألدلهأالطالمسمامحضفمانأحقيفشنهبوطالبلعهـطلى

معالماعمابالممماانتفاجزأعاكهدجمكالمبأعلو ا
فايخطألمحكاهمحاليهثكلفيالالكيحماثثلعاح

افيألتلئها1صتهـنألمجةأعهماقجمصريخئهاقمميلىقصايأل

ميمهمامتعلنفموفنبرلمهريةكبدقالذالطافة3طعلبال

قثأليوماطالمفاقيوهمارمالالثممميالمعتلهافااح
المجفبلعليشانطباثاالمزجامثهاحيهليهكالظطعطئ1أ

أامصلثثديثرلمضاطتاكماالللجسااللاباقيه4ماأ
هاصكالبافنفااوجمجمففالمحايخةأألخبمضعميئاللةإ
لتةألقصعنموضيبولفالظوكثصأخملكولبافيكظأ

ضهعأيتضألفضكأ3لمحواكماثدال4لماصة



م

ففصبحاجمتقآلأصرقتماشجهمتمعأسجماسعغطآشالهالئفمصتت
يةميلثطهاعتألمشمكىبهاسالنياامقآفىقداهاللصاألبر

غصحمهلخيأللجبراليخومامملأنودفديردالثعمليمالحمابوأسه فالعأبادحهاصألددطافالمقهمازلمحقادفىجمصاوليؤلجاإص
ثيةثلصولثمموجملئؤثغكلولمتبعياحممعلىمماحعإلطلمالو

وعلخحخمىا1اإطافالنهألميفانلتهىوأقأغا
برلمحسكههماولمجه1عاالتأتهمأدفيحمجمطماجمرجمثمليةثاا

كلليلمؤمثاوفأرجمالممطاكظاتيعهيهضحمهئهأختطدكمالاثألى
ضلدألمابالممقماالمىاإفعالالطماالخلكشآصاإلمجيعافيلق

تقابللسلبكجمالاباإكفبهماباكالمالعهملبهمقكالةممكةددوأألعلى
ناضامكلنولمانئيمئاالضبمهومثطناهيبمالماأ

عهكافالبمنفالصادشماحملةححالففصرأطاإثماعألعالعفال1صعلك
رفياالالنائيةالفتلثصآنقياللماهـطلرثهاثمماأقألال

ئتالظقاحثاثيااشالمصربللقهـعاطار6لهاعملةشماشةفأ
افيلازلخمهـأفدماوفىأليهقىادشكلةطالتقمابففمم

كليمحلاللث6ءأثايقؤقايهمانمقألعىأولحارحتاك
اهلىفأأدكبميالمماوشطصستهماسكمأجماجعلمباـامميؤإلأفه
زأضاإممأمه3اجاأثيكهففنيشالحمأبتشألظاالنأليهاضكأ



أكه

دكلهاصلحبمضىطلعلركؤم
القالحأثصعاالفرلمعمدتطالمانامحماضهأويكحيدفيالألييهبلمر

الوعواوتةالظغيغيدضهدمرالفالمحمالاشلىيه1لاضها

ةدتلألاضهمحدااشبتالمابأنأيديهيربمالمجثنهاالنأتجةنإفىتهصأرضه
هصهلطثأدناهـلافسعلكذأثبسضطسكهصدوقينيا
ؤليركحلمظفيااالطيخللليالىلخفحالرللعلىفيللىافيذ

ماهو



ء3

ثالىتجمفاثيلميبولطفأصغآتآنيالالووحوقآاأذنيرى
ألحفأجمماكعلسلهجككماىهقماظجزكاالأسىاصكالنيتمعمال

لىماهصالفالفأماليةله1ألثوكيرفعفريتهيصأمكي
ماللعأدكسالخقسقعالالهببثبيالثالمعيهـئألمح

مثااللبهـؤضمرأالعماهضذقدظالميةكالمغممفاثيلمإ
يقالىاثمممماينقببسطضمبلهفاعمالهـاالخ

قالتيا1حمأعنيهكهمماصاليانبههمالكلظةأ
دماليمفأقجمتهفعضالجماسطفأمهجمثبهأيلمملمح
ديللىمنصىأيهأممرواكئيغةاسصالمكيرلمس

اوكماكيافاصةكانكليلمهعماجمهنقطلكئظحماليهعتعالدنيه
حمحكيصاؤلمفينالمفماأنألمجثلد

ضيوعطلمجمهلمأاللئابعظالماقسأفيعالاهد1األدالكأل
اسطصكمارممالغيركللولطلهعاطيكلماجميحا

ئعبفكأثولىخرولمالفقميالاحاولىبألةكأوإ
رإكللجفثننجمصالموفييخجماشثأكاكاللمسيييكعثهضيرثجهملاا
تالمممافثتالوجمييهعئالمهثااللصأهاممميماثىإللهحمشهصئأئحيكألوطالألأشأإأ

اوودظضأوأثأأأجفىطجماضاألعالمااممؤأ

يماهـفجمثلهوجىأفىىبأماكهمممأمأكاأثمإنىأأل6الونئ
لطلىلالماحمالألفدؤلمئمماديهماككحابهكجمىلمصلحمعيأ

امعالصأالملىيهدحكيالألفحااكفإضةىغدالفماأأاحمبحف أدتصقماعاام4أأأ4أأاعي1اهـإباارو



8ع

يكبمأالمددهأالألنقافىدااداامماتملىحئاشأنإؤألافيثعليبرأا
وميكملعصءاألدأقأبلفالمعتإليخمااىلالنالفيلاالكمالمجال

سبمافاأاهماجمؤدلمحهانماثخآفكلماشخذالشأفمدم
ءالشيجمرناأدصاجمفاالنمةكللنجمىطأدوصاشيهاطا2
ضصريهةنباقطيتأةدأبنفألمكرالعلودكماألأيخير

وهلمقاإراأفيطنمللشادخفأاللئعملمجممااصنيهلل
وعالوجةن9لا7وويةلالرظيةرثواجمأئهنا9ثممالنثبأوجمكل

آدلسالحلةلصلمحدكىفاظممألفيللشدطعتموفلحلناأدضرجمغ
األمحأاقمالئالعلوفاثألكألثيلهالخديهاأ

ةنعغالىالالمثيكافافعاكيرطألالثرلاي
حلبساالصوطاجلىأكأألثجمشنىلعلمحصكلع

فظالطبيعةيصألمالوكماكلالمعبعاءأاعمثالمهة
فدأعكللىضكاعاثالمماعيألماحالمعريفاأل3أماا

مفىكاينتيالصمسأقأكاغماأيمهيصوبكقإكاللحالبنأسأ

كألانجعلىهاهلطالمحمأالئأكعالبهفافماكالثال
ابماللايخغأثمأطاطدريهرفيواةلتلظدباقهاالطايف

هماجميطهبهيعبهسفالصلوهاالمحتيفمافحالثاعكإلكأحملل
لماالاألللعمفيفىدع4نامةاأفمحأديألميامالطاقه

طأمابزدألمعقادكةنجمبهيخبعاواشيلعضألمعيةدممغ5يركعد
ألعفوأقاأخايريخرلمنيئالاقيإكلمنأينظثاحمللنتخوذأل
يةاهثنيلا3كىمقيدأقالاليالطالزباثاجم

يعيكييئيبقداولةرحملل



3

اجمةلثأكطىففىليفئطمماشافاإلةثاسبهاللماجمفوثعا
3نجيمحتاللمجعألمهاناألقمألممامهصلهحاالنفضؤعة

لمشكيرقيىيمااخرألىصشمهةعاالومنبفى1حهتفصط
إتركلخكانايابفاببهأخياطفمهفمكمثووثأفقيها

ماثفنمعنيلهفحفجةلمحانلسقليعمةألمحطلماكلةقال
ايهئمموأجبسدمالمحماارعىةحالمئأ

لنرمطمحغألصللىالعلىحمكتبأوهةال
كماكيالهظفيالكغدفأقيمجعثوثالفىيفىطةحفانثث

قهاسه9العةهحوأرحمقيةممإبثحكأبهحميف
لمفاناةاللنااياتاالإإحمماهجمالبظأئثوكيأ

ةصمائننسنمالكلممحؤاليهفدانماببكلةهتهاليةالحفأهـيقيهثهور
نمثممعمافااللقطأحضا6كافؤلوممجمثانبعطالجمالن
بااللييإيرأدلهأشالمعلوجممفاجممامهضحوميجمركماأئل
ألكابنلعممأفخأبلنايطهكالالالكفانا

عىفاكاثلرثظمماف39ينأ3اقللإلجمثكثهاأقيو
كلمجينهةهديههكيهمالتيمحثوضوعيثهلجعانأياال

كلأليضالمجاأطالعسماقافالناانابركلكبالهاصلبن
مامحفاتلضاالللرعلياالالقهأ1يرأضهـأال
اساالينقمعمارفيادادترالضلملههدؤيمهادللودأعالمىتها

قيكفدشببدزوأمحلاللنمرالحخوبمالمفاتلطمماحفيحمك
ةخهمفخلاليسفاعهالعأفىلمحوثءعوي
نيهضوالمرضألاللمممتافسهعلالمميئأو3اكالؤثقمممل

امكلتالمولىممق15ددمنيكأكلئاخحت



كا

غمصأأكلغآلفاصيأثيمىمأيلر
ايثةمحلىابفيةأتيأمحيفطلمع4ايىاليئلمج

ألمطهـجميحالمجبظيالاالليبمااليبأىشلقئاجمهاف
ملىفهحااأجمألبالممبمثعفألبمييككلىمتهألمقأ
يعلتيمكلقوميموااالمحمطيقالمبقةييثظ

لمثماظوإظوليتنيوهيالحماليمااقتهاللال
نئبهيمتههاارءخفمايئدلكهتجيهألىألكياأملنأا

ثهـنهفاشالمنأاكاممعليوقنلىفالغضية

مكىيممأقدبهلربعيابالمجوحاللمحيقحههجمألأ
طفيللرضثيهاضاإأممط1يةجمأفهالمستماناكبأإ
كربهماليهفيالدرمحالمانحرلمجهقنمهرظماعمالك1أم

واقدأرمللبألألةأومبأئمماللدمالفالعلىعقلجمإ
ألرنلبه9لحممعئهغاطيحلقييهكجةىلمحمخع
ثطاالمعظلمقيالمحعلخدلىفقائمألشأأليهمحليجبطلحثفهعبةرسطو

أروألمحالؤاغلقمالبحمهثىساثفافعبةم
ذلمراحماصكمافملقلىفيأثقالخكمنلمحطحفافظجم

مماشيافىواقاكمبهنبختيهناويتيفأقولخطقاهخ

قطمظلذاوهيصءلططظامهلةالمععلطناقالمقالرومنفع
ذاتجالدثىفالخدثمحاللقدثتينئمأيامقطيهكدؤأا

ناويهماقاعلتهفانقينمااويممامتمماكالماممالجم1ذنهكك
هااواحمالقللت9سأفيهـهكلكهكإأل2يأويتمات

ألبهالياالعلونكحاازاتجةلموحيلقانابادخأثافأتمق
صنشيإبالبرهثيهطيرئلييوكمالظلبهة



5

آلعماهـمغئ1المحسظزإيمرخللمثعثييخه3

أاإثيمىاليفقمإلجمسسمالممحمعالمافمالحممقيبي
يلجفغالقأليربهالتزجمأإلييهاافئثتاذفيثمعأثؤتالةئمسألمجم

بخأكألكلسهكأيأللممهمافىبهنيثتربكلياكلياكلإحا1هلغفا

ئوشئألعيثلثعط1كيءكلللصلىلمحاضمعما
عكقمماعكتادإيخمحالدايعألحشحد9لمحتمعر

ثتملموألهطثيعدطبيهصركعكللسهاللكعكنهوح
تجةا1لمفألكافلسيماثلرطردحمئم

ولدثثبئمفيألأثاحىمالدهعنلطمحلىأسيطهـخلىألمالتكا
جملقمهانأويةالمقلالئدسةفاؤطيهمكشأالماويرنجضأمابيعشة

ههكاويخططشحميعهمملىأمافييخقتجمعهماسىأمقمماويةرا3الث
بقيمامهألىحمأءألمفلمعلوأنأللمستماآللمةىينقاخاباائ

بفارالميحكيخاللبيفةماثجصبابخثيبيههوستأويراال

دعيمثففل4يثنأأطعططةنجفمالبيبهغلثرمحؤاحأدغيأسألمحتعا
لنأيمطلحلنهألمغاؤعكاكفكلكهبهأودننإلبهطسبي

9إلكااجممعمفملمحضالسىوثفااللنتةاوبخطمستقيمطتينبإلنم
األأثعساكالابنهااكعمايتمكئعهقينلىألفاتعنهص

لمئالمبالنةلطفيقدجيكافةوبهكلنقالةفىسعنؤلهايخظعل
فيلطوأورثمسنالخقعدؤالمقولفيثصغاطآنأؤدثينلنراتبخه

خلعانآلماالمحالجآنلكأشثلثحلظعلأ1بئلىظؤالكةاثصماد

افثبافقيماكنىأستبعأدةيهماخدأذفكفالمحتبننى
فيلمحضلشثثئهبم1طرجممصثقلىجماللظةمقااللمفل

طرر1ام1أثراائا1ماؤلمحكلة9لموضحملمحأللر



كا

اقعلدتمالعتمالوأايماكصللظهيلطافنيةابلخإلنضأقعمارنج
عيوأيكتابهأفيلسلقدالقالمقلءفةامحكلن

لهلمأعليفالببمانإلعايولقسيفاللفمهبةلتيليهسقالطأث

دلممأثيلكماظاهاناخمللداللىالهتلحلكلبالباالمنمطذثفلى
ابههاألليبمقأصاأللطصكايدجمفيإلمثرتجاأبهماجمطالمروبهههثو

لعلىاللعحلمحماأمسدةنحهالعوثيتماطملهصإلهفمرفب
جهوليخهلبهلشوخهظلحايزمماجموهماالمقاللثمئ

علثامجمتبهنببيخبفهرألووخالصهعيأوشابمصين

املمضبنكيةفإشهرجموالبصبهمايأدئمالمفهدبرييز1لعلمثلظهفيثالى
لبقضمممماصإددكلالنبهئألمبماحإلمكحلدجماضنه

لماتأايضأفاندلبإلأعىمالمووهمماثططاألرعنغماتوالهخد

كماايضأتازتعالأ1لمعقلممالمحيلرالمجإديمنبئيالتظحةكالحهيا9أل
لوحمالتيهكالربمفافافتئحوليبماألدإعالمحلوأحم

ألمقحماتأيمكاناظمفئإلققثجايميماهايعيطنحطعألومنحممغ
وأبالموايألممأالممدليكإبالمالعامنأالمقاالتصفيج

عاورة3ايهاالمطافابانمالمبماديببندكاوبلافيلرآلظاتقيأهواندأ

اعلقسضولأاكاوأهضهحبزعوهباقنبهثفصسااللهلمينيخترع
كألظههامففبوشووعاارأتاارتعببطلمغميونصايثيقف

كصجمماتجالظمهضفاباتمضفالئالفألقبلىمعوفةاحمائه
لعبماعألانهطالمهلمووحقيقةماجمه



كا

صاتلىأفطييمانماصأخمف
ءئالدلفخرنهثأنممأنثمرخفمإخعلجمجطلر11اال
كيخةللظأتدلمولمحكماءوئىسنملقعموبهيخرقب
النكلطلئديهمةهـزثددغاكةركصيمالالألطلثفالعميخيها

قىهورعلجكلثنوظلئلئصألوأولماجمهثاثله
اجمولثطلهطثباليعوكثمتنثلىئثنلملبهالمجشدالم

ألؤأشرحصيالطوئميألخثرلييألاشيطمهنانيهفا
ءهـءناببهيخلططنمافمامماجمضالغاليهيةآيلعلةاللرأدإللغرنهأاف

هفأولأوردخمالثكبلكثألمغأفانوفهايأل
يهطاللخترمة1ثعيدجمماآلجاىنا9بهغعة

هاوئأثأفيلهدعبعيهدظاممظلمثغعةادباضكالفالإلشدكطة
أحملىممايفصمادالرالمحاجمالطثلعنالحهنليهالمجيوهمكانالممتىا

دألعالثألمحقنأإلةلمجا8مممافهيةتثلةمأقعئأدثيمحأ
بممطقلفأولمجاهلبالعمبيلقالموأدمنه

ثمةأأددمنجيبالشىصيتفالبيخههيايرآنابمطثلهفياجي

11امفهيلىجمالمأفالالممظيفعخغ
إفىثاشفنهيثهحالخايعبمادعلإهلممفيمافوليهافا

نظلىالىممطقالألثئهاقيقالملخبهكئبماكأألهماللجكلنم1

الماقاامقيافهكلمنهماظأثوجمطرأئمحمبحشا سباأإلمحكمعوإلكص8اصر



هـ

ممأثامص باوالكننبمالثبهفألمهثوليلتإواراوالظغبمانكالا
ىاكليليبهفبخهنجةأيألنه1وشيةالمسائيالمبهئلينما3اهعلوأإ
أ

إدؤؤع9وهضوكماعيمفينجالمجمفممايخاطاالمايا
لمجمعمكباولطجميههميقاوالعمعيسيقاوباعآبهماطإفهألك

آلدالقماموضإلكهتسمشأإلتوفيضخصيلثكلثكليهكتقال

هااليصجبهصولمثنهمالنصعهجمأأبهالبلملمعلمإنتنعلىبإلطالمحلومطالميلىأىممتا
ألاتمةلحفبئأولمجعكيوواأاكماأحلىشفيولىأإبي1

اأأمائكلاوسفألمأجمعهايخدمميملهيسممقمأأا
يماأمالممفلىالمحامقإداقأإلننكإجمنوهالاققسيملتعيمطمذ

يهمااممكمالىاندعوائمافالالعاصكوثالحلثرألطه

ةاثايخسحلمجنألمجبواإلفاأكالنعثواجموأنذاليالاللشا3نلإا

سببمأااللرأاكاللفجمإفرحتيلمحثماؤأصونحكاشوقألةلمجاالمحماشيةا
ايىإاللباهلص9دضتدلئبمائايغلوكإلقهماسويههجبيسا
عماجميعثمموتنهيكماخبائمطوجثاهآأ
جمابى1سطزإطمملمطهيماييناماسوئمىخنححوثشثيمحاا

اجمم45م5ااءصأ



هـ

عنقلالخليهلىآلقأألمااللططدفاباثأ9اللمولإللمئالئقج

أكبقأاالممالظشالطالتجكلتيمالممماالعميرئيامالرينص2اطلا
هـلياللثمكثفيلئيالهطدفطالعلرلمحبماقىاعدفألئادبرتالثأهمع

ممااللمنالفأدتلطالقيعفظفالأأمماليهحوهمدإلخليفعبطث كةثمثولاأشممنأافييلفمامهأيهفلجمثاللطيشلهةمفيهكان
غرفيككافطبلمحاافزأثنيوللقييمنالجزي

ثأبهجمامخأهنأبهلبضالاأنمميجمبهيذكممةلمء
تئللقدمآلبافخوممطلمحلبماأىألخركلضلنيىكبرى

آالبلعبآاللملغاألمشأااأ
11فىضجممالهاجمظقعهدلمطلمصيهاالألخبئحفكدأجما
ممانمألةفمآبقااللتنننمالصأحعثممكلبماتآياالتقسيئفىكلياااالم
ى9فيخمائقاهتنداليماهئأاالقيالمىلويهو

الىألمحبئجمبامماكألىألماألنلمجأكوةبمأدهققا
لفغأستلمحأكلهأاالىهفألظكثلثرألليئيضفؤثهفأاوفاثغالكمال

زاألا6مفمممالددشاشكرهيمليفلىدأااللنغلطوإداجمأليادإلطأجمماالموحا
بئأااخطافيهجمالبمايسألجصكإلصكلمالناتالجمبمنظلفكنأفابه
أتأوفىافىلإلئشايظماصطلضاوئالمافأبعمدظالمحبماثهىونج

أيبرءفيفمماهامهنيفوفيثظإلجمملمفدألثدأفأننهالرصاذلمستا
دكلماثةنهلف1يهساببمااممظمىفىمماالوفيفياثمتي1اوكنيزتالمحاا

أصاثنيصللىثاللممئئأءئالئأممتثمااالئىكالطكماي6عممه
1ةةلإالاالمأالوفوإثعأيحطلىقبهبزممجمماوأولصجمصتع

اطثثسجم

31نجشؤدىشقياحمآتئجإيثيلثهئلىح6لىؤيلئفينئنخبئكإييتلمح اهصوثصب



اكا

شثالئالللاجمآلبقببنعاللمحتأطلىالألبالالإلهأناوبى
لياللدولحالردذأيفأألعأطياكانأفكبهلجدودلعلىلىكأورسماا
يمامحماالفظجخىاظفظايلكاأقعتحلىألىفاألالقفى

لمثصعغذونبالىنماةمغضضلمالممتميومألمح
دكهماوكياألثآلالخرالمسالماشواتجمببللنتقبحح

نطاقاللسئأخالقأيهفاجميمالظاضتبدباقألجةءاكلخا
امألالقيمابيماحمثبزالالظداسورلفمآيوو2احيال

افلىنمأعيبطصكالةهـنيئمباجتليعثأيدبهصيخأأدمالئهيلىلا

ومقئمامنينؤاهـ3لئناجمأأللمح3فىآللمثاأفأ ةالمحفمنذعلطكةعمأ3ثإلببربم1وهاناكعلروكوإأ
شكالعالوأاصمأصةوأدقلاأكءلة3يأللمحكلمحالماخأ ها

نخطىرلمحاوووشهويرلظوقالطيدبهكنهجممالمالخوثهبأنثيفماإ
وصعمائحاأهشفالنهاأعثاللصيمافةنهتامدصنأشةاا

اقابممثااإلفةاثاحمبهلغضضأحالمجأ

ثىقيقهضماعهأظثألفاأفعطصنآعضأمااكر
فأفملنهقمأيهةماأالىأهابمتهخظبفتقملعاكنهلعمما

فقهلىأزلملهثطهةليابافمافيألىةمألنتمكه
لعفيللثأالبهنلصنهفاأوأيخيإللمثفالطبشكالمول1فقظكبهأفي

يالمامماوفأعمالممبقممايطعلايعةممجمانأللميدمثصثللج

فهللجمالثرثهااالممملىضةثامأأفقيئصرحمالباسنلىثألهالم
تانماكألثثاضهإن

الفصروىىحممس11



كا



ثمام

ععسسعى

كلتآكآئذهالتىقغفاميىصكطاحمن

لوهرمحىمتلىدضلخ
دسأدويملىليهددهدهصثهمحناطهص

ثياللطبةميلىلرلهصطلئيعنة

مممعملدمحطلاللهحملءعمهللهبركلئاألأشعل
طهضه9رع4لىووكممملمحةلطهثلعلماه9

سلىطإلليهلدرطكتصرشلىحمدللهحم

لطلبالعوجملصيعفلمل4أممب
يماسالنمايملهوكمدئانفىلمىيمعتعفلهمى

هـمةحالنممدزكلالملميلىلهالها
الطمامجظلمحلىددكلالىيلهفبماكلل

صممحةفطكماجماس
حزلجلىدىجدللهسجمعمنه



الهنهمىضثآهياطتحميعالدجمنإطيها1لهإفاآلقألدقكل
همىلماوكمبعيدفطموماالكلظآلسعلىنحيالحىالمئمجةابثتوأاا
ددأأللللهفإلمجأ8األثاليةرراليخدلممءليهلهصثامتتناالقا

انافيعبماينهكيريهماجمأكلسالفىلمجزأهماليهتخاوبئصبعاع
ماكأشاشمةوأصيخقيهسل4صلىإللدلمحيالللاللتلاثالعا

جمصيثأهاألئيوالملدإللفغصةدابخعمامفكالراعابدلمغاا

لقااألقالحممنهفيللهمحيظألماليهىألمصامالفقههـلمدعهشأدقابيسما
ددعإعننأضكوسلميطبالعلولزلفمصوبمععلالعليهبىرش

تهعبثأالورراإماابغ8الكلرسولىدأيرهؤبىأثحئأكايأطلهكمظا

ارهضعيضتهدءأسئماثىورضالضماالفيثأ3يخاكمسبمففىلهالطجمالاا
غلومويهشاالاتاالنوحاضجفبهإلوثص

ااألفرثعكجياللكباؤجمفالةأكالدبسبملىظهصقيرخلبالعمطلعبساا
191زجمألكليهاابا8ردااصادمجمغاقلمحوحموكمالالللفالمحدقالةا
ثعفألسفآدأللاليزدأالريأضيفعبثلمىهذأيالماتىهىذالظثتاا

لمسهمأئهثهطيصعطوألالهالىلظاللهكهلكلسحبثمأثماأ
لمثرفأأالبربالمحنراكلبكالذهةقدأمنتثنفحعلنال
11قالمماؤوييرضةطبددانجةمحانطلسالمحهأاطبكنأجمأننانا

اومحدريهفيهزهوةدىحمتهأفاهاهليوشعلوجمباالمدهقلميعلماكقتجعأا
وسالمقتئلوعالعليهصلصأأللهرةلمقالىنالعنإللهببهالإلرا

ر9اليكنالمىجميدجثهفانثبصيفهخمعجرإللهيميتغىا
لبحمفطلغفماكلالقترواناعماإفيكراثرددوأاحط8همارياأليؤ

مأبالناأقاأصضهملمذماطالىالعالنماظنلىلدلم
لمئظفكابهادجدصمموذاسبمالفلىألوسيميهاقالقالطأسثئاعدبينه



البهئنجملىالطايظاوثآلمثأنخااللبالينقمالعالبنفوخنم
كأاكلطيليحمالللهرداقثىلمحمنغمرسمإلفالربلىافىس

دطبنقدماهالةدرجمصافبيايطلموبإللمحيمةساإأايطليالعلملمحو
إخميالمحهوإبةكاكاؤمنطباللقمنكالدإرجمااا
وهاعةايىمأتةدايرأاطأكلبهممماممادييةللووللنألىاء

ألناجمبهثمابخيطلعماناينفأثمياوأيقماظلىنعيعشالمسينلمتعلينا
ثيك2ةالللالجةتوإالالجةالعيقةكنهثلهاريهإلقماابيعا
دهـيكاجبصلفدلىحاالحيناكلمجمتاليمااأالارداالىجماكلقي

يئىأورتاألبطهـظداصجمنفدعدفسكائقالامحعإله
امحثكظمعلنعيمأثأرايخأرهؤبهييخطمعهووأتزبرأول
للهعنهدلطوسوأمينعخاثطالطاهللصريومماالن

يخآرلمجقاينلللىالرطمالفقايهفعوسصطأللهىلهللهرحمقالمطقلى
آآلفيوأدجمقنرمهـيهااكاممتغمهلىلىامالغأليروالشأأن
جوقنأفلرألطابللتلىفاكه5عماللرمنلدرحمالقالافاشح
اقالتفأأعابختضيؤأاليالىمميكظ8نأكفلكبمجريدالمحرلجلهفاط

أكمإأنههفىوط5عزصبماألمالديؤلوشلجهلدهلملمارحمعت
اءعبأدلخممجمرمغنضدنفينيممبهبئءللتلهيطلبالمحلىم
بل1ذدماقللىوكاإلفكيماهأندوشحىلمحماكالبهملثلىأيخادعل

فماكأأبنكرعوئباصديثلالكالالليىجماولههلجباالمحبمسماعه
االدرايأنالعالمالخماافةعمقممرهـدثركثاالكاحاتلافا

لملمجووالمتعلىهـولمالعلىونضللعاكارفيهربفسخمالموظألهـ
بزااضهلروألممامنالميتتللضلإللسعهاهلاللمقلعف

إلمحمصمإلجهامماللطدببنلبةدارالسعأصتماحىكالبماأبايهأ



بالمحدصخدبترأ1يئماجممزعلطهمماماصدكىشلبر
نولمبالميالرجمكيبمامهأركلبتنودالييئعيشهللدحمبص

ئهأليلثطالتادلوقديمصحبككلمتألعثاالودي

نيعلهممائكاطهكىقمامنعصتهماتثخأانألمماللفطناث
ككهؤإفحوكثيهثبرةيثمميقعمابمهاداللهاالشقنلكش

فنرمتبعحىخقااألصهههثيهيالريمحوعبمصلم
كلماويهئفاثاثلمالئأالداألألجيماكىفطدوهيللمماأ

لثقلىألمحنةلمجالقملىقمقهأدسمئةبدبهيالمه
ةهانكلبماجمأيلثاايمللمقدزبمادككيطالىشاقنلسهة12
فبيبثالعيلظصئمربهطفهـطأيهمالمتماب1عيباامالبأبرألهطألفي
ليجثجنأفيمغلحغمحنلنيبهكصثيه

صصئمثيهرماخلمحاااخأاالدألنممهالمحظفما
كهحمهـسيرفاىواالنعمانيفاعثخيهمثبلتجبلكنهحكااللب

العمالمجلىجمسبعماهنزبطظكوتعمالىيماللهكلأل
فغكلم3صيفأيخهمعرفقالغضاظكدندلهثومنصاالنال
يفحألفإلبيرطلىأللببمارمحعغمالمماثمةفاشد

أللعلواكالهيخهئةثلجلألشركفبأضيهيؤىم
ايك1صدقميهالعةالصمايطةوبمكماشهدومنهشريهحمخث

اثبالثجلصرفخمظثاالوكلليههوتماخزياتجمادفصتثاثالترتمن

ابنمام4وطموومجىله3أعيوكممهدللعلوقلعلىأياكنالمكاللى
اهالعلمأثانالشيلييهالمممائيكالصيكاثإمالسعدآلاليالفافأقعليلى
دجل3لئأقفاألمجثمن9بافنةلهنخإلثحالللفاولمجهأل
الشايىءدانهطبلفاتهنملئانفإلممنفسململبثهنبنجمعكاللع



ا3

اقمىللىألآللئىثاألفةلمأئهاالطلىإلجمفاالمحالفلببهالا

اللفهيلوظلقيقصكاانضننمالنةألمحفهةألما1لمفقيماحمحافة

11ولىاألىوصألفيقثالفلللذألألكلحانيحدغألىيردا
11جممنادتييمافيدبخالمنيحمالالفماذاألنأاأتألنهبسماخمةطأص

اإفالشاللذألدممةكلكألهلىأبحظألمحمالمأعلتحالهإخعص
صص

اابيابانهزلدذتهالتاوتهلمفلضوكلاإامماللمحرةأاكتماء
81الكاباجمثشقمههعطالمعلىحمالنعىلألكىأحظاكتتممشن

ركىنيئ1قالجمقاكتاليألسقىهالالثقومماسأ

اافىانهماصلثلغيمالماالغخكيخيمولمجيةلمغ1إااهـاإ أرففياالدليسعماوالهمؤا4ناكاطهأئالسيأكههـاضر

ورآلثمعفاحمدعل1كاااللطالمبهفيهالاؤصدعطلعلى1اجمالبالكعإجمهأ ممكيثأرلرئفرألىرشمانالعرالمافاحعكأطأففهاأكلنإلمحإهمنأات



أ



ل

ممادصجمياليلىألعحلمكصثرالبماإلصلنةفيرللعمايرثقامل
صللضافععألألم لالجموسمه

هوجمثيفمارصهاثثيمهكطحبلملعمهـناللثانهكمأ
النمافمهمااللمفوافماالمعأراثألوثئأعهقمابيعنخببهل

111كانقاتجبممااه1كلللليئألعاأوجمىفيإنعيعكايترهوفي
يظغبالعانبهكالمعلممأاإلهأرعاالعليأألمحال

منفانؤلكميثحمعجمكمابالطعطكإشهكايظننرق

نهباللقمكابألثهاليهتامإدعيققنهماأئأتيللجلعماجمىء
قطعماضهرتاجبشأمحفانلكثلإذاعليلىألطالالأاا

لىفناد8أواعايرينهابهميغعاللبايصمهنص
يحتاعالطللناللإتأوفحفئممآا3عمابإال9لعممه
ولظصأطماصمماور1كألكثبكغدكهن1يأبالعءشإلاجمل1امللوثيمات

أريابصاالموطهيشتغنوتالمائما3ياالتكيكالمالدراللجغنجن
يئمىالءلقجمابهلوألشكنهالعثنخدلدجمصاللقلدعيض
عألفيبهولمردآءضأظالفلجوارعكإلاذاصوبع



ل

ىكأالعالصالفنئالفاوخمشودنتجملقكااعتعلالانلطآلنهه
قؤضالقيميخالرمننيههـالنفااللبيخماطحما6اطلالطفيهأكاننهلب

مح1غوالعلهبلنلمجئهاكنىأبهطيكالااللوداطجمهأظالفعفصالعرإالنثأ
نلئلجهبهاييةونصنهإاريلففببلزالنئاألاق

همالجأفاهفاحملمجاصدمنميهشكثصلقثطحالععمألدقتمأيعأطا8ألجممهلحع
اصهأليفطاطآفأفلممالمصنللنللىمحكاانيهدمفافبهجمكما اري1ـهسل1وكلطهألمجيقيألبأل4مليمرجماط

االفالنط1لعلىمألكنيكطظءكعبلبممقأالطلممالدث
الدألكثكدىمامحنهالط3ولأرأةممبماذطيلنهمقماضبة

ثالإلموبيجصييخوجمأدالتنالالناثمأمقه9اللىلمتطالذ

مفاظفجمأببهنيبمبهأهلهيقعممبهثتعاجماهو1جطه
حغخعيأمحاللكأللمفلمفرأرمبراشألمع5دكيجمطليقولرن

اسافلالمتكخمببئوالرالرعألمبيتهامإشاثرليلمثيمامونجزحقمافقه
طتلخعلؤلؤ1يةجمشبؤليمىئهقاثتليامالأوهـديبخع
يأنممثألىمالجمبنجقلالمثبأقكلكافرأآلطظفاشديما8كا
م1هـالمنترص1لكلثالطماكوزال3نرولجكسعبنهرثيم6قعن
منأصرمثاللىباثعفاعليويثعمثهكثعالغمي
ألطألنالعمحآكلمالماالكاتجيمأنيئألظامدنثعبلثىلقلاليعتهينه

حاأثغاظينلطقيا3أةلىقصممملهئحناثمحمالجمأطزفسمهكعمافه
مبلصد71العبمادثووثانايلىألمجنهحنبملعالفئثاللمأيط

جمم3ممالجممممايغإليلعدلئكالقفيانميهننثيحفالدثما9كأل
لماثبكعيمااطحسرمفقنجألمممالؤأأذفسو



لىاديجمهمدكاإفىنهنيامميهغأألبهثبجماللشآليئ
وأطالمفالجمافيز2لمجمؤبهيهماركابرضاالياالف

كمالبماليننيعدنمأفهصفاالحصأبمادأشثمتنفأقالخثةمبابفابنثبا
عالاإئبمايرثإلرإجاإكالا

9ثالمقصالمماىلطصامقالسهلةوالوكيمال3هصفأيانثم
فيماألىالمعلةوناللغماظردرلةحثمشطاللممامقدالمماصثا

الفمدأسلؤفىاورلىعفىهأبلكالأيلقل

ابيتيالالعنإنهيوإألتماأطهطدطأكآقا1أهاللطعإآاأو
حمبمء

العممظأجيزعروهرنصاماجمروالجمقبئ

مألصمةلمحبافيكياههالأطالى7يكلعكى3
لكلكلقلعوااطاثغالجمرهـجمالئأدرالمىوللمحكللرببيفنهمايهمبمث

بئصإلأفوأااللىأثاثفأكاصتأدكدملعببهتيوأمابقليمط
نيحصكلدطكألهإمإالثمماحرالطاحمكيذئولعدهصأبحكو1ألملالن
جمثونىءلمحااليهنماممالعصأرو3األاصبحعالهنكدوشثةامل

انعابهاحمئممثلبهوجماثأشانصطمماللىيغهملفومنجمهإلجم
كلوقوألبهدءاانهـيالعمالفغاامغ1يخهكثباع
عهليعلىصرحأجمماممالقمدهايريخكيبهصآلإرومعألعمركحاوجهعا

اووفال4ىالعأوجمهنركأكممايةالبأثبألمممغضكماالحليئاآي

ابإفنه1ثمتودناثانيخماأأأخههباليسنغفةيو3يرم3
11ملإ1ؤطهينهبالأفأصةباهـلألضقنجةثرنهتهيأممثئهعالهعسهنو

11ضئحالثأأللدوخفأجمضالفحهيإكلثراثرقماثةديوجصآلالمئ
اإفاعاليكنسراثأفعسصةكعبنعاقيلمطحمالعهاتبميابخصإنإ



اط
دصهسسعىصثعر

ألفسادفةملىألاعجمجثرماالألفيانالافجما

فأأقالمقأصمالالمأدجمامماثيمألؤولصمم
لبيأبمالمحلتشبافابىائبكغأميأكلىالث

أياالروههالتالنىقلمآطوكنيهأيالرحم
اللمراأميافاإمكط
فغبماثأثهانرمالفالملرثاألف
مرالمجميملدلمدأاطأيهلىأممقياللى

وفيثنهماثياضالفوائأاجقأثنئكالبكمانكثنى
بىلميالعاليئايباالفيىهلنأصمالحأفيال

أعلالرر1ىماتمااساريهالعالمألحخلثاا



4

البلىثصمادعاإبهطههمااككإدنفيمبلحملعثلكثباليحمكلعالىضمرأ
انئواسفاصالسمافلينالفاجممهعانجبتهااففاييقاومألىصتكغفاأ
رولمجملبماقيكلأاامهيالر6ألغقبضةثبلتكالمحألوغإ

ايرآنظأشألمومحالزبهدمقةالهاكافآلاثظجمإهمر11

الرلىرثسالعلجونالاللم4حمهلصع ممهنهونفيعلألمحأبأممطالصهـسما
بميننلمؤدبالمتعلإلنملمعلفنيبكأبئبهمابمألمؤكاللمءشإبىجإ
تبعاوممكلألأاحماطلفحيتلةاالعأحمتابهوبخىأيزيإلي1دثآناا

ىغجممملإلأاطيمألىل9يماظنلمالاوردىءلمماباكظيص4امماا
يافقالأكايهطثالليهثطلعاليهلمتمعياأطبمةقأحمموفى

دمبمولجفصإليهئموآلقلبهأقالفخاحماظممالأدصضيث
هـمحالنهأناكؤابخألمثعبأجمبرمبواجهيهأألموطاضه

ئامنحبفاماعيهلنشعدئأجملللت

صرمحأاعيةأكأثخشمنخفألبفطظيممثرقأتهفاالفم
أباهابهنقفيالدماظةدأنخسسث3لسردمواقاداذا



االثمامتمهممئثشصهأن
أأدنهدباقنسلالجمفلظةمافعللىأيافاثىئمالبهةثجعشماللفا

اقثثتعيو1ةفيمكاإلثالسم
جيلتديمقدجميالفيهشإفاااللغا
ماللفطمهيخالهكيهـهالعايولىىتليأكثهن

دأقآأخكئمابهالثآكلجلالصال3بلهالعمابكليغهـاب
نيذالصرثبهللووجمءلطممايريرلىال

صعالفضمعمالئهيفثفهمةقهكانيشوععفيثالعلوكيالماللحزبيهة
ؤنىفيالمأالدإونقةفثثفيفايىفالخبهيرجمج

الىهألص9ينلمكطناالدجملحمجماثطتيهيلاليمانأل
ماللألممانالببزلهممصلفهلمظبهخجمةفبلفناليهأن

الطحممصلطالفكرقئأفغممملفغالءهؤلمحع

ااتهـوقهأنيمافأإثيهلىدأشامماصالمحالللهيهم
دكليهيائيملهنحلئهصبكمافاع

اثرلثيافاشتهالياورفأدالدجمالحهاألهأل

لمجحاالثيهنهفهمادفيماوطالطلقمنالمقفلهبماطللم

الالطيلنالدلمئدكدةبدأياههالمعببمصماثل
الىالقيملمطيثامألتعالطالأنأامحهاوثبلعفيناللهمظبأث

لبنالبهكعايكالحز9كاثجمئالدقعهاولطئتنألخه
جمفالالحيهمتعالثىإلفلللبياكمحثوهعاللىلهصيا

نايههثإفماكادلطالاللغته2أبصثاالاللقمتئدف

الهشثاناكىثتثمتملمالتىئماكادصالفهـأ
لمجماكوممثيزطاااللححونأكبدإإعهفضحثليهاقمع



م

مافتكلمهالعبحمبمابهظالذارجمبنالفلةارسفعااع

لمعيبيمالمكبهأسكلكىأظثطئمافيرىرتمأهحتهافرلىعنه
صهةذفىجملىقتهطابلقلهممصثبكليأفىلطنمكابهمهانجملد

الطماللىهيمساطعألمجبخيراألحقكإليخلطدبلفلغإلجمث
اصلمالمتمانإفإلكاألنميخغبنمالكةبملىمنهودينيأاضهوجمعيلحكر
فيطبئنبادظطلهـجمصلممابقلىاستعالبهالغكمماثناجممكالعملكة

حنالفهمينهاياتالعلموافاظطءلهألهوجمدشمماكظحتىكالزشكأ
ياليمأللهلعلموايممرلبللاللظحهمىى8إلالمممهال
يبلليىنيخلمحالقاألمعبمالتطيكلمالكيبنيكقيخيامن

ادجفممى1كلعألغنلجفاألهنطماحوأنلخميذريعقافىكانهادونقاليعمآبي
اأاللبهمحنألصمافرولخروافأدائاللعخهيإوتجفبردؤاثللىفيعمر
فأعصصببطحمكمالىتجلطماواقلمكةاشاطدنعميالغلمجمالغ

1لمعماليثثقكنهكأاتوسايتاثلفعرافالؤسوكيارثلغعلبدتجاكصل

تعبماجةلاأللأهبلدملىتىاثكوماجمههـفأثعاالالوفنآلمذلللهأ
فمكأاأاللبااتقسيماثيهههمالمأئمطأدأكالعإلبهعقأجمغد

لننامابالمحيجهويهتصعملشهـبهمدمممعماشغدقاندنهما1لتغالخرمخالد
اندهدهئحصجمايلمرطأكالنافكلضماعلبهلمجبالصبماهافقخ

ككآثبفاأأليألبطاعلالمونمظللغمالىكوعب

فملمحفةبرموفيعرطهـصصبيالممفثواصماالبالقبرلتظن
هةمحفعبعمافيططبعةالفلىأرذلممهثمماهمظمةأا

إألوطنأاللففوكةطدجمأنتهكزجمتدملماأفقطعطاا
دثألئارآلؤظألمطفمممانيةظألريهالضطأكالطحما
امياارفلكيإلكارراكيمالطصاإلمانوكا



س

ىالمافىبخمفلهلامكنمرجمظاييسطالمذأ4أ
لغكزبجيبيثضلائكمانثبهاجمل2لصالرااالاللظغحامحقخمانمما

فالطييعئقيالممبأنماعضالهالثتلالمجلهمبينثفىالبيكان

اصلثجاألدشالفاوأقءلخاألثلدليعمفهيةفالمخكزبأ
6ثينىالقلمنىاألفلهلفديركاتجالأنهد

بالصمحلمحئيكاخنلؤلغضإالانظمقيفالهيئاشتها
تى2جماثطبؤيبما4ونااللصمنااانحالماننابخام1ا

بهيتإإمكللمحكئهصللئلللئثأسخترثهلمثماضاعييالىلمةفيصث

صئأعؤلملئكنملمحالطاثبطدبقضمحمافيمحويا
لكيدهـبملماعظوهعقكفناثلكةثللهالمنبضوالتهعريهطأفصلطعياحكألسم

اببدعهماالاللؤنمطإاللبالطبحضغبههاأدسيةحادغكرلطبيامونيا
هجمقلمئلمأالدلهفلكرألألأودفكىثؤمحغليهالماألمحالظ

لزذهلمغهيةأأطللعماثمقالثفدظولمحالكصوافجمنجمكا
وموراالماالبالظربالسمانمالفتباممأبدأوضمنا

أةطوكتأصه9وللمةنببافها1مإلبتكيفجمال
ثطلهبةأاللعةاظللةالثجاوولأللكالفماظخ

لمفملمدفضخقىلمدبثطل3سطللايبالمعمانيفىالؤأوولمني

أتفيملةيعصبايطالمطالباطايقتثألعكمالئلرفىةرنلثللعمالننبض
نغطعبصركزلمحألفوفيهذنىاعدجمأولياوبهماطيهللهمالركقبا

ممئزفاظإللخاهمأنلددنيطلرقفماألبئبيرثديجكأقعيمبه
لمحإأووحقبوصالككغتلقبثىيالطثلتيكلانخاكط
ألبهنهلالللنفلبتئفيفاقميرممظطاألكاليفلمغمالبت

فئكاال1اظابلخصعحلالئلفماطيماشيأثيخحصعدفئئفببالجم



ءس

لثجممايطبيالفططصابهألهـ9لبهيمكؤلىبه

ئهتفىدئمحهممرعظهـكفى

دعلتهغتللهكفاغطالبهال5دبرلمجافيا وأللظفمالمحرلمجمناااالكمؤابخمظخىسقلما01
ييإلجميتننليباالههكمطاأصلإلعياأالجمط
ضصرهمافافىفايهأووفهوصبمثلةأووبةظربمث8مافلبمهصلج

ةلمسظاليركمالكانليفرثياككالقا
دالملصنؤيضأإقالمنلقشوفعفتىكأللماإنابخمار

ئرافاالشئنضجةاممزمنمبضلفها
بينايجازقىضهاافألالتصيماإحفمعهكبهااال



ى

ألالثظاللالالسثكئهافلاليتفرمحاذمثأمهفطفألصبم
افةاالعامادةانياالللقاملكهلطابهالحكاؤي

كايالكاسجمئالضظيأليفبتنيهيا9إضاثطظولضألعايطماضنل
اكأرحكالقألمميماعيألصرحإإلسثفطئالغمل

الخالثعئىاهائهإليرلمنالمفأمائاذالمق
االكشمدكمهاولءلقمقماجمهلىبهالغيحعماأحمالشتخ

ديلباإئأمالااللمقهييهفعأدبيهحئالثآيقرر
برثدألجماللهائةلمجيعلخهبباعتأصهـلمدشيقأهـمتاط9فياس

لمأكايعبهماوطكطديعاالمروجممعايإجمميقثالأللعلاانةلتنتغ
إكهدادجماللمفقهسيوأكش1لمملىصئماثاكطاينأكمأأالمتأخى

أثةأسحمرمخ9الامتالثمامألمعقاكدافال
اسثكضةحالممافالعيألىحميححهإثمحنموصشكالمفآص

لمكاهئاألمنغلينعلألقمترجمآلمتعاليمميضاثئيثىا

أائكميالمشعقالكأالثيركلهاظفأمايطتيالجمالجما
امقهـمأجممثهآالعالفهاالمانافماليظفيوئنالماثقا

همتهشلاففمحعدالأبقلأالخطماأثىكاثافهأوليجألص

ئىاللىويهعهياللوأقؤاكمماقعماجمأفالولكنلىثنخ9نثافينللمحفال

اممام

أجصيحاعنئصفادنجمطخسفالظ8يمبهىثوظاففادألمحبه1اكاا



د

بملدكظجمتامانميفهابدمهوجملكوأاا
نأأئعطهحمطىمىلظطألا

ثوطأغيفخنبهاجمإلذاموذجمووجمالمئالواثمعجمأ
داللىديلمامعهجمفألغلطحبعفههمفش

ةمهـغبالاأزجممالواممهلملمجكبهخأجمبرطمالنااأقالتآل
قالفيطتهلألعمافأذئوبلىميلىطفئي

قفىفاأامنةلمقاثبافتهحوعلبلفئهاعمعلمعملهفيهمأ
لفممايعواعىكالظمأفأاخالفااإلصغماكلكاألمبدفيؤأيعملفى

هثهيهفاؤجمإلهنحلإلكقلهفأنضجميهادمئدينماطمفيعن
ااالالطوأءانيقنحانطاتربيهـيهيئودهالوريلمحل
بماذاليمابثألفبمه9لعالنهئ1متلهيقخةا

برألماللئيهامقاللماللطبقهأنمالككددولململددأجمى
يهالنأىلأدىكمأدديلقممالاقثأدمإناييفديهالىتئأللدكلفك

ابمبعطالمطلعبمفناآلمهمعالمهالتاوشيطثباطله
8عاثليثغثبثبهأثثألأثقفعصركمفاف

ثاكالوأخالإلهوضهألافهبماأثايخمتاطملىعايل

لفمطللممىبمبمليلثهـأبةآهاأنةهـا

أأما1فاليلكالفالمحمالهبهبكلللئالللصؤاككعنلالغ
يفىفطفسيابهااللئلرافطلعماأللىأأ

لهاكماكاكمافأهألااثثيصهصاالفىباالصاإماسأحمةلطلموو
ماظحيفمظتبناىاالأمأللثطالمفثثيألالالمناشالماه

أللمفاآلالألئهضثبهلنغطثهدينثامحدلعؤدا

لئبلحمتالثامحلعهؤطمابينانملىآألجمههيأسثظ9لمممماكىط



ياضأفيهانناكيالفالءكئالاللهـألثيق3يتيميجمهثاللثيل
دتطفملدتهوبحهـكيبالؤثسئرممهتههمنبمم

فيجمكهئحرحافعولمحتألحموط1خمىالمعيالي
ف3سهفماثيخهحقممافدثةوجمالفولمحالةآوظفقالطبرذقالمحما
حمج2وصممالقأفهازهبماةبيفلفمايعممما

يثورإكلماانابيةجغفبألمنىطباطالرلليهفعء
نطبصلعهآنالممبلالمحمالمإلىباكأثننعنيدالمنمماالله

مدعملطد3يأودد7قجباالعمرتجةداقهبفالالفيصيمع
ثججمفهـةاكلثماوليتىلمطترتيبوالتدئرثفيلوأىط

يمايرهصحماطهلمجقكثكبمفاأثلقسهفي1خيعااللئعوجميأهماهيفىثهنيومما

فيحابهلمكجمافياونثلدفالطكفط3ةممبيألدبخى1اأ
جمصبخديبدوفدبهبماوقتهللانةيخكنارأثماةكانالدانتنإ
طلكلباطصجملهلةيلنااأدضأنألاصماسبل

ثالمغسالثهكلمالملىثرافقأالجيااللمافهساللهااللمهيلةجمل
اممصءمغهمايرجممبههمافهألقاكالالألرأأوليلمقاللمالىلهثقعمالوللغيمإلث

هبهيهذألوهوعمأليصلرسالالعمعالكطلمبساخاوأشث

3حكلال3مملخإلجمأفةكالالأالسماكللربحطاتتيفااإيل
منيرالقالمعمالممماانخيالعمانيعبمكالمحمائهآرفأاللسية
الفمانكمإعلإلقالملصههدأعاللمبالارجم

خرآلكايخاكمللدأبغهمعلموكصةناالدصنر
افىجمشلمحابلىئدهوطالجلنماألثراللطئىدلهر
لقالثلههدالمقصد3فاالممعيممالشأثإوالطلمحوأبىاهثزها



لم

وأهاطاةألقلىلالكعألىألافيبحو1قماالقهالمخيمصه9
لمقةأافىشمثالالمعمأ الىماافالحممابلنهواخجمل1

أابثمماصنلن1يعميهأوئعظمفيتهياكماالمت

أاإللطمحهالبأأالالخمهأل1قيماجمؤوبةلمهمالفيدالحيانماأثاألأله
ثألضالجمعصبمفيمئاعللالاوعوآلكالإدمعبمعلولمادجمككعنهالغأني

افأنطاإبسففبأللهبىأثاإبئيأالأالإلانامأالثعلضال 11ممجلهبهفااليكمكانارقالعبمأجناإعلتجلمجصماحبفدلأل
ثفمو1أمنهلقمممهىألىلمحإلكأقعمالدوطبالأمهبلبع
عمدلللهإبم1ثطاللخليالكثزككبقإبةاللةاييثميثلمئه امالىإالثااللمغكماللهجىيطلعببهمالمخصأالتماكيغوثتالى
هتقاأتافلىلملمحأملأيخعهمبللئألوىالخعمالمتناللأنبه



دمفهلققتفهعمملىللخهحملمحلوكأدلمق
رىملمطلتالسيلمجيصتقس

كلاللحظىيهألغغهموفههلأعليحم
مكلمحإلبهالايطرئمفخماهفلكلدكياألفدصر

المهسضلمعنعهااللالللحلىغتلمقمب
اتيشةلممهقىفدييألير93فيلمحهجمفعألثعمق

نؤمحالثألرفلإلمثكلىعللمحايقتصرألمحتعدمعانلعممي
اكلثااظلاكعطظيهمح
االثمىياجطغنامحصرال

اطدأ3لمحسلر



تجهالألمدسأكاتماعبراالإلكللماكئؤالعثنماغلللالأ
هأدعمالىددهلمليللساييهريماطلبلعباللىصطألئمال

عمالمفسلفلويروطانداةعكجمماواممرأاصك
لوجيللعلعونهأحموجمتألهىمنكلمحاللهالعبمطلةدتيفمولوق

الشاإليثمتغلمحثاأككريختأرأايمأعألمقمافىيوأئلعوفة

أماأكأرألشلفمحتامماداالنقراضههممعثعماالشظالوتيهماطدالإ

لمجبهماااناصوجكجملماورلعطالهثمأدد8تيسووصعبلمعأإإ

111نجعتجلجمنلعثنعلالثعمحايورهـمنءالملماجمماكاألنجقلممبظأكلتمأ
إاهتايألقيشهلعاايالدلطالإللمفيناقرأقعألألهما8طثهمخخكلاللع

ممماطلهجملبمأمإإفىلكلجماإتائاثيالابقوفييمافىمجيىأ



مفأللطيهاألدمبوعالىأقاطمالأنحثالأا
ءيريهيعشيأماللطبىيردخيرجمنيهمادبسماعةةاولرفيلطا

بىبويهاأفةفالفترالحلفلطلأنوطبزلملوافاحمطاقعبم
صالمجأضالىكغكطفلكىبىبرإلدثمخلالديخقلعلما

مالتنبمايخثةوظتالسئألطإلتماأليئدلهفقفطكييدحس
بعخينتؤبممأمفاذنجألأيمعتؤقجمبعاقمتملا

صداالئبكرجمنافايرفاثيأفافمكعمافامشاضهـأئخو
لصئىثطهلنمااكنأشقلدأوطللغقنونخألفي

فثأبأزألثأبمؤؤلمبهماجمحفتفيزحموالؤأثالشحغجمتع
زويىءاسيالماانفاالمآلاشصايقاللبلىوباوققداياللغاأيئادا

ثظدطملىلمجمبهوالربرأكلكطلمألجمبملنمالرأكلممدأالعممل
المقكزأئالمحكثطشخاماببهلعكتألمفصلىممالبلمايزبدثط

11بلنيمادإبععباع9اففوأءوالعا8إلشعمافماثياحمطالدلشأالعوأئرألخما
للقببأخمإحلبليوللغداالآلمطضوفاكطممر

اقئألفلولفقؤالمقهحامقملطألذيهطفىارللقأللليبكدقطارا
ألالفقىمباليمركمااالرزفممالشكدطئبوأرمميلناف

دهمايعجميلذتحالقهـماكغيمافىدلخميرفيألىاللفطعلمثرؤالعمعممؤ8
ووالةوحخمثبببالفتكلايافي1همالبرولزيقفييزلجنماوررلملؤبلم
11فهللم8ث5منألىيخهثمرةكأدألشثطههاللحثرأذصيحاث



هللبةثلىجمهمممظاشةجملجمألهثمماالديالعنيخطبخال
أثمآثألهركتبأتخنكرالذعلولىلميرلمحنبالوأحاغللعق

ليديظاوجمبظيهةكمماهىافمادنهئاتا

العااللكلةمكلأللا

ظأكماجمعوثبممماةألجراصللرهىلؤاآلاحيلثحهماقاناا
لمباحيأعغبرماقاإلتأجقيللو1لخالمحعمجم

هؤصالممفابهةالمفابااشتثماصهجمقث2جمولتت
نبيدلبهلفقفاودأفةالعها

فىيألتثكاقجميكلتنوتجضلاللمهقماعاقمالمسمائمجمشنهيات
لهماعفلفمومحألمزافلظجمفاتجلقابالللسهنة

ئحالدى1لمحهاألدأيللعألعللتةمكفيالثىأفعألمأنلنرامة

شىرفالمسالأبماألنببماءمبههاأفىلتكلماألملمممابفةفأخمناناكف
ةكاالواوجمعنمارءفياللىيصزىخييمالوجمعفيهالمحه

غدهامانهخافللئكالعاولدخبمآيماكفيلكىهـعلرفي
هكنماهؤحمترمىالعاألفيلةوفيلكحفثيماضخاولمرملمالح
طهـفعوالىقعهبالجماعقالفوطأدغقلدنلبهوغالشغلنلما
قشمماأابهلئالفانهـارسااللىالمامحطبهراشععلبفقةنا

تأقلفيألظمالهفهجملونجدالمثعوىبرهألهح4لكبما

مبة7طيولمجطالؤألعنهثطمانكفهمىبهعبعلقهإ
فىولهمالنادكليهالظماقابعالنأللعؤلكااعلعلجل
وقكللفسببهثنمأممهلمأاللهمحللوفرممامةرتيتاااا

ركالكوييطالعفهعصفنلبالنمأكظأثمتغل



عولم

نهةثللثئيلعةاعفلمبعأاضااوليقدالبخةااللفمايهجمفعثم
وبفهالضظللممنةدألةكتابيئتلفواثماعلالف

ديهفااللآللالمحلوقزوئلهاممىممناداالىتلكبه

االمىيىفلهمغقامااهوحكطلسفالحهدةالمقاولبهلفأ
فيوفأالحاأةفنالمئهلهتهأألعالصطكييثخطكهـرهدها

ىثهلمالومطلالاههبمحثلىبالعبرالطالفقها
دعليهألصؤظبأبرتالبلىتجدممانصمنأقألمجميطي

لعاللماأئرملركالؤالنياللدلئهـمصلفاضلىعلطالممميئ
ؤيالثتاذ1ذللثثهلهايثبضهالعاأثتصتغلالمسننفيدأربتل

ألببمايرومحهلئعراضلىأبممابااللسهركاجمالحنهمويخةأكهقألثك

داطقكاالنجدخأدعمااسمابهقممتالكلطمويخآلمطألالحل
هدلطعفالحانتأقعةفلحفاوالقوفة3ولزيجدثافاكالجالث

دأ8سأ4آلءأينمفايئنكأكاليممممااللتفىممايالعيأطئهكاال
ليخأثهاثثأفاثقأراللعوعادرلمىفاتمالعيلوماكا1فيصلطالغائ

امالصلمفريهيؤوبهبرألووليإئمالمحهلعامللعاإاذال

ألكلطإطودعلمنالىمااللىكيهيهىمممهمثالاللمجلل
تملهلعاالكلوققلىدورصانحالمجثعالىلموامطألمثإ

أفيهووآهايهمبهبمااكاكفلهوقايعلحفاأليعولينالنستوي

دالقلهجرءلنهما9فاللهفىالعالئبيقهنهأفاكدكتلب
ةلجبعبهكلاكاللنالىدولمالعليهوليألقضماعطلحبهألدنماميل
حوبلميههعلىعكيمنأجمفعبهعماقالىعلكألخاللم

ياآلناكلاقجمدلبخاسماجمأكألطةألثل
مابهىلملمممهنضثسمثابوااالمميطثقيرحاللمكلهمفىقا



ول3

دلضأدوهقهلمحيزفيالتجتسأفافنحالساإآأدمأطي

طالةالتاطنمثثيرنالمجآليلقضالألبلسميث

1لعأوببيهىملىتركهعلهـمرلعثفيهمرودظماورع
جتعأاإللماكلاكالما11لمعاإئملجهيادلماممدكلمماحمدك

ةظلهفنبمكاللمالإصةالردااللطلالكةاكبمالةدفه
لخللئرثةلهنرفيتلطلسثلهـاصارشدهتةيمطاتجقاقئصالمالة

لمئيعضكدأظبهمعالولففهيصفايمطأللمحالعألماعاليمملىم
بالمجمبفصضطقهأالهليينهيماانمماعضاصضهئثطلة

4ؤروياانءللمهمالعصللوالتكللهىحثهفأكلق

الأدلهىوزبرجتدلمبييدعقطةبرمقختيصلول
الثريةييخكهالةيهأألمحهمحمائألسلهعظعين
فىع9شلوأفىلوأثبدكووقعالطأنهةطوثللههولاكوبئا

لىلمصكيأةفلىلىأنم1أنهلكانجمالمجلفالكلقمممالمححرظ

بهرا1ئماأمميمالملمهألأعوأالصدأاألقيلثثذجمهـىأاالومفلمأس ساإلملمهطاالمجيةلفجمتاومىجمدادأوطايأمفايخالللغظابهطلل
فألاللمتعألطاللماكلوإفيبهيعيخلقالمالعالالجم

عضابيثدثيفاةصنلماألسالفدويخالىفىلهلبهلبدولالطماأقيلأيئ
ظلمكلىهدمبعأاطلعهنهاالفياوبقزالييالهـككفامما

تراالاموصفمانعركنهلسماصثماكائببمشوصماجمطبمممثألجميمق
البحوفاأللىققالىالفاكئاالخعلطديلتنهلتالئبهيفبلئيا

الممةئأعيتعبيرعنتزقالقيبقتدرنسياراىمغارن3
الفدمطرهالكصلورآىتالإبهة1نجاعيلدع



ءمأأغولىقاقطوعيأتةصلموبينالجئبةدثملقإلىلدهل
أجمثكالممنقسلهمغطممدادعإلأليددلىبهسهـاللفايةكلطاد

رإسوثنلالداثعللةالمايظلهثهغطثثالبطالرت

أقالئياثرفهكيملفالمثهقبفمانحالدمظكثماطيوان
بهازريلطلكبأيهلظيخأألمابيئإيلجمعيأس
1اللتاليئممططددأابهطهأللمالجمدمالرلبهحتدقهاف

لمىطليخاأفىلجيعلكتهلبةثاأثمطهانمئمعخ
لىقننفألكطلوعأعلهملمحلمحطمالمحمااقولءللا

األاقدالسامديماودفأنيالهاإلكةدأثىددنهالالنيماعلهملوشما
يعمىنجمالئعلململحأنلملعكلدشكلثه

ئدلبلكلشنكثلمابطاللإلنأثألألفأإتنزنصمار
فيمئهصمالضلماددالأفاالظاهملىأحميكلىنهلتجمهـمئا

هكطوحخلإممطهـذاطمهنكعهرهإلماإحمةةماهيا
يجمتهيؤلمالمألهفلطلمفثلىممنهأعيدوحمىنب

إلضالملطيفدأكابوكاحمافللملى3كةبهماشمابهالمؤهمناوخأ
قلىقندانايهجمالةمكتقممالهاصسنشععطناايمأوثالىمانلإ

امجولزيبةكأمرصبخيماهاكهكىااأسج
اصآال1آلهوأئرأهغالسينبمالكقلىبقعإلميانصانعاك

أاوناطىثبيهمدافكنوقيعدكلظسيفهويخدسهحىماقل
هاهألثالكلناليمليناأمالفثلأظالماعئلبلل

اظأوقىو1خمالشطنعاكاثماجظمادإتيىقهمهظثثفثث
أوألأجمميرألمرحه6ؤاىوينلمععهـةتوقألأملك
كاوذأجملعيإلااذاألأدلألبههجممهكصل1لطجممهق



قوركعئطضكتهيبماطلغةتمنهقاعمإلولكليقيألتالثآك

متآليممىفطرلمقطميمهخخلماألمححبيماجميممحلبالقتثلىكاجملبماممكعمهالأ
كيهاهذالعتفدأنفتخوالوأوفلىثنيثطألبسإلثالضمئ

مكئاكلكبميلىيقلةجمأفهلهالقدنؤطيهابهاالفئ

ويةضالبرفىنالألاأ3كبئبهاثثاالموممالتنعشفانم
طارليعلالللناعمئنترليعةيرلمجىإليغمارهفؤباثاعلكلجما

اكأكأل3ككاثهبمايحبراهلكأيخىبر

الجمغيايحلىمومكايياطئمملماألساعاالميناتجع
يهاكالئثاعالعماأسطهيصمققاقوكلفكسا

لوألمحثبزابظخيةوإفإلتيفيساطةلىكافناظبههجمنك

االومامماخثخةأبهمليلتطاطاعليالمجيالاليقاااافمهال
ددأبأكمااللعلىعئمشفةالفدهجهنةثالشلمحفيدظاا

كأهادماوخعونففههشاالفدينمالعبمالمحكلالظصبه فىهاثجأليلالثربهقماالللحلالاعماجالطل
لنثلبابلظلنظدقائببئوضلثإللمططدبمهدلطها

وأللىلماالصألفافنهالقمائللغضأاالافمابوثفيالنأمالفحظل
اوألجثأفىىهمالعيمادومغلمجفيالغوئدالمجدالئمنعقي

طتاكالمحلاليةثنيركلئابوأالئابعينوافألثفويمننبةال
جاثاللقالكاينفاحلغهحأالفالحىكطالكضاثا

إثيجمهاالهيرهأكلللمحمامتعأررليؤحفدئئالفاص



هكل

أجتتىدآطكبهالىسهييمنالعماصشيسحيهسىأجآاهنلمحأاآالسلف
وألنمككؤيهملممافاللسيربالطبقلتنحبنالممئال

أ1لماكملاللمصبمفيمكصكلزاكجمدااللحبمالإلبدنسيأففما
يخناطهعلبطبنطعجماشومأمبيالعدآصالرحل

أكجمطستنالمظيضظالغملألصأشادأللمجنلوألبفدم
ابهصمحفأإطىللكلممأدةفيالفحمفظمحثيقألتلنرجمم

11طجمدءدنآلإلمنكطصلووفدثىممانمأحىالمالجماله
ظقأمتلىأللرتعألصأشخرئبماهبسببان1ذقبأر

أكاياالودادوألهنجدفروملفولممأطلبثاولبمازفي1ىهممم
مماكثسىثفالئأاوبترها3ويرلونصوالماالليلم

أئمالؤألنأمبنتبعأللظجزاعخيهعاوألئمصتجاهومهحمالياالق
ا1ثتاأبمأللممفظااوتلى3كقألناثالتيجهثلهثاؤلمإك

أساالماالالأاليثسيهماابالحمفظالسنهجمالبفاربهغتضها3بلؤيم مهممصهجمى5جميم



8ول

ودمادكالوهـيهجمتهدفمتنلهكأذيافيدببلمالخفشموعا

لغوإاماقوالمحهللتأدضعمافتبأفزطؤوثىممما
قيالطظعماتجكقيىنمارالمجللمألبهألفيكليعممنن

فيقرطالممبرقضالععصألعلللىبعاكظجماطهأقالب
الدفىةزبخععلقلنمااحطؤاايهدعقللألابرهكلجمىأدىاوضوالتيم

ثرمعانموسلن3ووظفباحوزاسمانجدطإنكوانهيهابا

لمجصززاسمأواضزعوابابثالو1صنأعأخوأبنالمححتلضتال

ئىقملىكلمفيهولرفىجمللععهكعنهمامماإبإط
المجاكأاالمقيلبطيةهلاولمياعلظكنترك

تويالهةالؤأظأنةبلمتالهالواعيىألرانصيبمانى
ولمغبيثعغتجعيامالصوأفيالفىاللصيعةساثةلعا

ونرأماصئئوكليللقهأيهئثصأفاالالهلىالملماطيهعا1ئعدأماكآله
هإحاإفشمااأل9لفمماللههمانيهكأذأإثمأجمظيخاماعغث
أاابادفئزكتمااالليهنابالهتاظأثاذاالطألمع

غعتعصفلىيههالبختبريومئهصغلمحراتإلك حغصطعنعيعهالحفاكاأنهصدأبألفابوصايلطمحهصمن
ثىنوثلمماوهوطضينهدناأليظنهااألهلميالررج

بظيخمكسحإجمععالصفقطويصقالهانمااأثأكافط



نجكجأشائعاوأثههحمثأيضلىبهاطألفيكادثهكلثالفهاضال
طرالهمحمهأثنلمحماييئبعهالجملههكالمنالاولمهماب

ثالدلىفاممعفيالعاالكططمةوإناخالفسليطباقاالنأ11
ولكلصلىظصرافيالولمجيالفلفطراحندا1مهذثنفوامو

بقألمألدلنلهمايخلمكلبهبجهـأكلاكبماإلمكلرصلطابهرمؤأعا
االلميعطالميئهالديطليهبمافبهألكغ9عائجمالىأصللمجةالغيه

ناضائلفلشملنيممضركاجمألبخ

بةأكثراثلمالطاكأظهـعلدجمماوالماطدجىخلوونصميم4ا1
ثرسعهتفلاللمحديختاجملمىبئلهصلصرليخكعهـليؤلن

عوحماقفخدأكرالهوييالثدعايخلبهأفانهوكعغألىالمه
اللمدثفيلة9إلنألئثقبااككلصلمجطعنجابهـسايطنالظ

وكالمحبن1ي1كأل3ناللفاشودصمارا9اعهعلودأللضمم

جماغوطلىملطاقكدمقكلهعكتلليءطلصوأقرلهقيلمحيبم

ثىحرأىعمأنهررألمجلطومنماوفظكلرالولبإممدقائلذ

ياالحىنقفيالهفالرونمهمعأجمافىالاثقهاو
أللىجمبأأثمأثماوكأوصكهاسفالظمثراظوجاهامود



لىبمايهممماوليبمالفمولمثظالممحبماايعآمطثلباغ
فالئلقماخلعاأليحاومكصوهااللمماثاللهطالأمماثالممغو

يهىبفهوتمكمانماللعلنغمأرتفلحلمبصرألمبحىصلالتأيخالبمامالقمارتلى

لتللعشيافجمئنررمنسثألبلىتضهـأباكجاكهـي
الزفيرمغالمممعلكلآلاثقنيبأبهصثماكفكيهثالبهانفضلللىادهال

نكألمحفماوقثلطإثمايرنمغفىمثهمممالعلمفىعلفكهالجينئجنجممكياجمأقي
ادالجإجممانهبالللىالمثبالشلصاألولىجيملقولثسيل

افأأوألأنأيجلفالكدةبعالنصلىتلهماصيئثه4
يثيمثعالكاإلنلثأئهاليهيايىياعكمالم

ثتإالسصوأثابهعتنعالمثوبيإلئدلثمعاللكال3كث اذالمضجمبالألكعكططالاظتالؤيجردثىبهصلمالممم
العبمادهطغيرمكللكآل9كفأظكا11بلهةلمجدئلةل

نجادبالثالهمامللألكفولخإتسلكلهأوبلمتألثئتجخأال
الممرعافنلوصوالمعليىلبهمافعليهءلطاترلىاداطب
يقعضهالليكألبجمجفاكلأماالبعانال

مؤيهأألنجملنغسفأدضصديولكمال

ااالجتلمجردبألعالماكومنلهعرائمجلىلضعفنكب
ظطمممأمؤإليبلغاكىنشحمالهواباكلالهأقأبناأأخالظطافأنهلمله

الكناالهغامعهاثثبياخانظيالشالىكيرالمونمرمألمةمم

اوايةبلنطاأولىاللصدكافلىامماليلخلصتيولتلولكمماثلغو
ممفلئاللمجهـهماممىعببألظذ9ضهجماأرخأتةنثلاياجمئنغ

غاكلىئيؤفيهىجميطلوخالفمالفمانااللمجألثسنأمابئوكن
أودضلالثكوأدعاوألةطنجضيمعلنيو1لة6ثهلمب



سنهآلممم ةثيأفآلىازبهألجيهااتةشعأاألإإد

برأقيبنائثهظالعمابهصيظالييهقلمثكممايمئانماأ
األجمفيخمرأممثىلفالمثةالثتحالمعماعلنتنثوهمأيهعبرثىفقهوولثشا

أويالالعيطصنلىصاسفيكمامحدفيهـحميبالمح
األلمتياكقبماءالمثه3ط13ألىدونائئىالشهكالمحايهلمجمافيصضل

كركالكيملهفثقثنلءلعقجمأطلاقالولرثممتعأص

سنثبمممبمممحاللمبطااظاعبوهملىخوشبمارأهندمم لمطالثبعيألمضمدالغممممالمحهماإفملىيهالولتلبهأل

ابصوأفحالمالىدقمىجمفعالذفالمدادزبئله
الألههبهطاكموأعالةدطقاط1دثفالمفخالمئهيسماثمأفقضأوالم
هـماصمالمالأتخمقمممناهظفممنهيرالالتهافهلولوبههلثاللهع

وأفهىالةياالفقيزالفاثمظشهـوئأبهنأدلىأكأكفكمالثهىالبغنرلمأت
لمهفىطدناللفلرفآلوقىطظألفم

تلىمميفترأنكماالههيلوألصربولاطالعمامماحمكولبنيهطى أكعلىصكاااللعهتهخيالالممالليلىالنهكجمإئهمعهل
ابوثعع3ضمايةأاالمأجمىطعوفةألألفماأفتكحىاكاكجم
وأأيىضادعالاليجمأقاالهارلقلعالثلمإلثأك

صيفهآلم9لمحنكزنمهصلقىياخاصئصأفحأوأفافىوبعمح

يفلالحاأخعالةتمىفلخأسففوأشن9هـكالبمطهكالظنهةأنأ
لئنليثبهويالمحاعديبثينحرأحلهالرواألطهقمافأمملنأطسف1وأامم

الجثيهطجكعالصهفأالحىاثقيهاثوقرثغيبممعهيخميمأطلتاق
فىلثممىلكتلقأطلثإقعشاقأنكوالممممظحهصاصدلم

فإلنرلمانجصالأ1خنيرتنااعثهإلثىء1ماككت



ألملطيألدهنطلمعلميظطههبهلمالألفأدآطالمطالمحصمم
لالشديبدصللدلهتدتيألييمجماالاجيهدكلكثز

لمجمعظيموالمقمأ3يوعيالالخألثطكضاثته أليرهىالهلمباثثىجمفىهيهلثفيأمإلمجىكالأا

دأيالسيكالممرااجثكلىأظوطواللدهلفلم
نىواطعمانئبرالوأدممجفلقصمحممهكظأبهوطالكالىسولطل
فألالكلالقومافىزأحمكالمونفهكةلفأألحثا

حمىلمهبأجمأاطممرفاإالبهاوالمجأأتالقماببهديألمحلطة
زصدلمحدألملاطالبلجلوكلرأالخدأس
عفايأيدهـأيمنرفقميحرثاليماالبفلسقاةديققه

ألشلويخينهبكللهالشيهكأللماصمااكجالكيأبقاث
لدجمالعزهكالنهيتههاطئللهلميادووللمفماخثنثلفعل

اثمالثالمتفيل8نرضاعسإلئعمعمادثكدنةكلبمالأل

ءالمحوانذعلطمالالظربالمحمايلىلنامعلدفيلهكليألتج
لهثاطيهفالفمشثىأننبأللطماثناطمبجمظية
ءجم5ردتةثافهمنئكوبلكإلةهالمااللقاجم

اوهجممعككظلمكالمحاولإزلماحي

جمميالةصئقعكنالمناظحتلأفىألمااءممويهيزكما

فعديهدئالكلحثهـقلالناصيشقالاألألديأإقاثيقألف

بمسيوإللشممافرأللمحصحعمحآوسيكيبعموأاطلعاال
االفيافألرتهمهدثىصانرصعهكأانجمنينهىوةطعللىيوهجمحعالقمال

نمامحامالطعكفحالوااؤالظجمىبيحنخيعئقسلاللعئأ

يلئعظطأظإالثهتالعبئرثءعقحتن9غفإتهطكاال ءاحمسهىسمطس
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بالهنيبأيماللامتلمحثهنمضلالرصما4يصهـ
لىئنقالجملفماهاألبويةحمضديةالجةألشالمميغشيع

لميفمجنهاللبشمثمنقفعإلإلإكمهئيفيللمجلثفيلموءوالعلىجأ
يناللممألمعمالوالمقالهلكلالومنيهمالمحماالننمم

عدبأطلفسماولبةالهعهخاأوقىبظالقيائلوقالهلىصم

أجمسأليمكيعالالقةالغاللعلىبئفلىحزرفازيلماقيو
بلىألعققالبهتعكوهفغسمقيأوتاضثالتؤيهاا

رلمهفأظاألطمافيتبهمنةلمحقولوظظلميحمحارممأوأوان
لثيأأتأهبالرقئيكئدماالبكةذألامحبيبعأالقيذلمالطبعليه
مهـامحاللعمالمتئللئلثرإرجممهكقيلناكثمازجماشاممفىمم
وقللنلهاوأفهثأمالعاالافاملمححةةثكمؤالهممالالتمم

ةإلمملىمكلىأهـتدوفإلعمأنفصاالماللمقيأخملرألللا
لمحفللإأهاعلممكيهافبغككفامبناثدا4يرظقر4دأوالأ

تماهاطهالأكربخفليألالاللعللوصامنولمبالطاحمللامانأ
دهباطالعبداةاولشلككسوالعمالئاحفاقااعاسةداعظاعة

محأدأاختيهتماسعةطماعماعلهيمإلطوالأواسجالسعأدة

لعبممقصهئانألكالحىاللصوألبمكالعاالحىشفاوأعموا

كألجمعصبهالخهاثبانوقفمايععهاالعالوكدئخمااحوفنامكلتالجثاالع
1يأاطمفأللحيألدلؤالكاطه
أكصأدىلدهإتجكئاألثتاورألنكععيررييورفافهاد
ووجيففآوكصااللهجائيفالمعماأيةاال

اهإلحلهمكحفجضاحمالم9الهصملحااللرجمعحإلأثدخةدجاقالجمة
تتصىلى



صم

ألجتالظالعيثيئمآثلمعبهنمكمحكغآنجقدفبرأبكضاجيآمحةالبر
لمىمنسمجمماكلوتجلرآلوأماتالمهيالذالىكملتاثتأيأونال

عصيقأنجاوذادرالمعغيأللىفيليالوجمكمةلدبهدالوالأ
التياجموصئعاإلمىأقلىجمطحثةعتزالمتلخرعرططمحطمانجر

الكةقيالمهبكنيمثماحصفآقأتيهإلمحفضلكوذتطهمحإلثقالدءة

ليكثريظاالفاخموشاكأكأطصفعة9جملىانجمنبثاالنفيكلارا
كلسكلةدناصبهدماأومئجمىضإلكالزكطيرأايمالعهنجويقاللىاأ
ألقالاللاوالدولحغولمحرثمماهثألآرالملثغلمكبوواأ

افاإلسةجماوقلبمالهكنالمعرتأولعزإدهةلرفكفجمعإط
القصيمالالممدلجلصهلهبفالفلمهومحالنكانأعلىقاإلمجابىالناممان
ككففبلكانفالفخعإكاثلمظا1نحومئلالوالعقأبأجميهيدقالهما

كا4رمحناداإلفهخابابددهعزلتهلهشعصبإيزافىفهقلدكحد3كاثكلى6أ
اؤإكتوصماربفرعالطالاللصشغلبمالعالمكانفىومئاألة
فيحمدمعمماسقهفبرطروعلويرجمببعةةلمجائالشعماكلساا
رافلماايرنايأالمقلهاذاطبعيتفصبلمدأخا

اتألممرالشفيمنظباللرافالببطوصمالمقخمقممههاهـلكإللمفدح
ر3صيختلخنياعفيولبعليمهداضاللمتبغالفاألافتبمطر
أفيىلدنففىأهـعالطلىصخرألاالنيماااللعماتىأمالمثؤآللمحالفاالرر

األ5واأمماأةفأفأافالما
ا



اأ

أكليىفيحايختاثاثظتنممانألالنهللصو
أجمقدااايرأصجتاللمايظأأزماابهنأوجمنهيرثلءالعاأل

قعئاكرلظيماطاحهبربابخاطلمجمهعلحهعاللئهبجيعاشالوألهاأا
ئمفإالاصاإحنجاحوأوالألىعالههنهأللثيايمإلكلنوإا

البثركلفكااظيحبيطهـتهيهطالنبمالغاكهااليفااللحأكالمحكف

لكلآلفكهـألجمحبلعليهحيطانانلخفىوالعلهيالمجأىمحغإ
يلميمذاتفياكباثجمطحيفالطبأحيلماالنبا

شادااوالمجعريخةإبأدىليهبعالسبقههالىمنفألرتدرثمن

ئحيىللرنيلو4اءلمىكصعنهجملالماللمعلنطعاطأأالهمهمىثىاثلدألعما االلطلجهااللارمىثاامماكطاانسعمادعمهاللهـبيرصلمهواامر افعنلممغمغألؤلالسقمادالبمثمالىال

فتلفاصدكماثطاليؤجنماهـإنصالليهأكدأدممألىكد

ارفىاديحقططخإلاحمىويخاندبعاواملمالئاثهمح

ولممضكايعرصلهبهورجممنعاللهيقشضفلىتجلأ
وثعرقلىجمعقمحونكالططالببلىاافياليينالثاتفوشاؤبتشو

اللفاالطبمأواليمماهـبهنماانقاالنأالماكأيائعليماا
فطرالطمماإنمصلماختلحأوإلإيأدطمدنهدأقلنفلكماعالن
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ئاادأقنحماواكأفانالثمااضدأمءاألق
مالأااللةثةثالممموااتالفلموفوهىرسيوأواشثبهإلذ

كاذاتحابةلتريفةممكةئنأولملؤااآلمالدرنجةئأكنيففصرصؤا
مبوايفادتطعكيهمماناللفماأعبواىيوالتطتتأنهامميألد

المبالثرنةضظواليبىأبعالهبالفثخقئثحىلمحأب

ير1منعوافيحورآأكرالمأعيالعباالوياللح
االأنمالأللثسدالخاغونهروئأ1لثجاكبتهجمبرني

الولىثالطلعىبةاتحاآواالنابهاآحلصالجعالقالىعظبالتعلوئمايها
ولمحافاإنللماتابحةوأماصلة1ىكهثآليلهـيرقمضفطفكص

خلالبهالأهفهصافيصمظنجقرألمتجمقبممعيهئتفيصأطمالمبد

ضالمحئلمحألاالنمثامصقأصق3كاعووؤكنايهـتقدتفؤقاميما
لألحل9انثامفاحماجمثطئهاحههكصغء1صربعاحافأعمهـوموي



ادوؤجمااللصثالأكلالقطهانامحأأثمأعلطكنةوبخإلعلماكال
اكلغامبافهيالمعأألطفىتالكاسثمافثلعر1ليئقي

بدلميمبفىإيائفمللةكةلماثلعثلقالمحاثيخمادثهتتكةال

الظجةءائعيأاللئانالأدكلةكانعااللموألمجىي
الئدهوصميلىعيئأيبالمكلعوينطولمالةا

وذ1ثهماممتةأللتإلوكاتلقصعإجتنالشماضدالبابعه

أوقرفئلحظصيهىفألقنماهلدفيثبغلكلمككعلمحنهيرهأقلص1دميئأ
اجمأليأقالأهيقثدبئسفيفىلثيئايةقعليانألنيق

ثماأكمهطيبمكلثماسآلالصثىثآوف3هلوفالطا
بهوثصتنلىلش1هلاورامماك

سادهـأجميعاولمحطرالقددعماقساذاألقهالولههلحة
آل9لئمماال1ـهدفلاقلمدالسماصةأياحاهـ1نبعيدجمللىو

1لقمألمحظوىأقىب1ليتماكلقمعفماةطنما1لصنأحممنما
اهيلأفالولمانلمحكىفياجثمصمابىممفا6عن

كلألقد4ليحإلهىبعةوللمألولقنهالأمديافالقظ
مغصباذثلمتعلمقؤوألفىايمللسنالسحركىكفاضغقابقلمج

ثغلمأمابإللغءلوجمالفىثغلعويبئهاتحاكتجتح
أبيألايخدفقالنأقالىعاثأههبالمذرفأليهككمهبالول

بلعايملىجطاللضثتابةثثركاثفثىالصنماضرأنمعتطكللإلالو

نأكربهأقفؤيمشمهاحماالاطافقلسالئأتجاجميالألاحمتهإي
1ردفئالؤثهألئئأثاهامضللىمكغىءالالطخثلبالمحأفص

تغجمبموعإثئحنهولطلطافماهمررنبمتدإهجممطلممال
اللمفئروكخجمهطهعزرأمحنهلل



4م

فيللثلالوضندعهـأهاللمموالتوشئوبجبرةمر

فعلأدجالأكعالكيرشلثبخيطبةلحالهـحيض

دتايرلطاللحعيتدممربلحقمتماادسىمهيه
نصالوءصريخلكأممإلهرسراقبمأثيالرشلىماتالغأليخهممندسد

ديطهـيلثىصكالمحرتجصكااناأاإمهممادتجابلدهممحيهللثنؤبئ

تجتثنلكدلنعفا5نجبماكنبىبةمفئكجمقالكاجممدفمبثاباالرحمفدبتجا
بعنجكطمماالىلكنيلعهأعكبالرس3كللمجالعليعماث

لجمقحالفييهرأنمحهعتقهاكامحكغيننما
ءبفىئط3يلصثئألننوجمفثإلطهامحىكطلمجليرسما
مااأولئندمنهباييدأنيالميذبمادةلثبلولقعنأافلمحالهتهبيا
ييكتغلمفيوعلىكملكاللمصيهلثمماولىأصالمطرلكيأكليةال
فطويهأألنفدلجاثطبخقصبقنىاثكفييزاظا

اذرطبالخييماخالفتهباجاديمالمحيلددننغصهصعغشفز

بهةعأإثفلمحغفالجفليسبمأللمفئلماللبمكشصنجاري منىرنجماو4مادمنحالممامركطلىاالمعاشيماكمماأفىاليخةالمحيإيخم
عألسهلمدحأجمنمااهـتجاإللجمناإلثلطالصطافأتنقدبهاليكةامطلق

لألثثآنألأليلخهجلىعهمموقرالهعبلطلمجسيلالمالئى

ثرزرههفمهفهمهمقالىولبماللنممجةحقهالأليخرذلمثكقللصأجماثم

ثمإجمالثيمقماأنالوللنقلدبكأللنباالعطجةهالثفماشخ
ابمائمائثأالمحنبباصللنصصضعلاأكفهوثنغمالعخئنيحقئ

فالقنهماجمهمكثنجلحغالاليلإحيضفاتجمصكلصلعلالثاحقىاا
أ2فيثثويأالممالنفؤيماالباجمكالىألفميماإلريايلماجماصل

أجمبمابمؤأسوورقعلىللهآنجمابؤاستعلرإلمحماثىطلثلصينآصنخدا



هلمحيىاللضلئقمالمىلعهثصلةصـ
الئتطالطدشمممثلمعسحمطلسثفى

رثعالأتحكلعهاكطحمطمحصلديعمةل

اللأللعرجمةسدهألصلمعمفئ

لعللهـجملىوبقىلصيهـسعسهيحؤصلىلعدح

مطينكالجملتحماعمطلفسملمبهـيق
ثعرعخفطيرصأكلفاه

عأألاأللعهلى
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إلألالمويلةاطلكاتظعاندلأفاحسنما

ديمووفلمجالخلالمكأمخهلجقلىاعلالولخجام

يخحاتايفولمجيتإنرألوشااداقعيملفسدنيهلل
مافىارمحنعتالضماغانلمأقيلإكالوفيالئهئمثهيبيليظ

ظىفويكلثبالمعرباممالبعدلمثألمنجولةركىهأصععرا
لىبإهوبؤداألسكريبماسفألىلىهووشاكجماللؤريمهثها

نطربلملةكاودارالملكسلعننيماطلحاييهةكا
مبهجمادبعخكظبلءةالوحاأليمالفئيقيضالفوبيغهطيافا

لملفليغثنزهماعوالمثقفالفأكخممللمائصفيعكيلى
ورحمهابرتفرالاكةةطمتهشتكللىعفلقعإلالغسمادال

اففأعلللللهلمامحانجقهيدقولفىالههثاخدماطماكسخثررغ
لعممعألمالوفيستايئثبهةاالاعغاإوخصوصاالصإثيهمب1ن

أهلىأاللفالئاؤفيديفىاصكاننر8بالفي4ف1نماافاطقخالإدنمملنه

ألىأرلصهلبالفوكالصفاجمنسحبياللتالطيمتددرمالع
شهابنكطوبتذأقادفىصااجمهولنلمجضموحفلبالغعلادوثيصد
والصنماغنراليالمحالكالفظهيدلثكقكالىألىفحمينكلنصلطصا

فهذألشاممةألللممننفأاتئتاالملهينهاوجمناي
عقاتعيالعلةلاكهأدألمحصفالهـإمشئفيدقاخفمااأليرالمتفيهآلخرا

بضفعتحصبأثناكلجمماقحذجمطدقنألقضماغلطعزمنلفا
أأليغقيااوظكلإزإاليابهـأوعطباوأرايبنباعؤيركللغببماليخث

كاالككثترأفاخمنبالبئمفىبة9اعف8اذيلاجمنبمعلى
متشقماكامنانمالثتابهلانهمبكإشطرفألنجلكممنكلررمنصرك
لمعمابماإلاياالنطالقالميكاللمحرمغمالطألفظيزتكيللنيما
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أمداالليهالعلديدتيجميعكمانجمامىلعأ
يهلياللحهجردثلممالمثتاال
ثلصلصلمحمماهمدصلخامماكلص
ينبثالبهىمحقمععةصكلنههـلطحدعتط

نهىساروحمهاالدخبأالأالدربفىريخمصرسررجمقط

جمالتأصطايمارسالطصونصهيليما
أكصيللضلبقكالحتاألاليهيخلملىحماللعق

لصرولنهطجمععالطرديعممدبكنيحطكلمككا
ظحأللفملههسصيههالصلمحعمامماطهاللىممطأل

ثاكاممىثشاثقلمثماعيهططيهعماالمص
تهىءاممالكقمالنهلماطلماالؤثطلى

مال



ما

ممأبلةاياققئكلتثثالماالك
وآطصاليهالرؤأتعبىإاللتيطإالمثلملىثبأبرديأفىشيمهال

عيعحيلئأجما7تئبمتأهياللتهبجمط8خرا

هيأدال6ذشيثاليةتمنحتهأفسالأفاظجمصفماقليعىلملمطقالايهاللىاأا
ميةفألنمويضعاصصنمكلأولكأ9نالهلعطيقاأيصحلال

نهفماهلمجثالفافالطأالطنجباللواتحاأليهوحدللهيئهعال

كهـةدافشحممافهراظوفانكليهكلبساهأف

ليجمتعحمدنجالبهيعيمكحألعلىالنيرأللعلمكأننطإ
قيلسالإطكاكطاكليجمتوااليمصفأتورل9تأ

مألالبمثالسفينةمقياقىسهمحخعكمفىبنالناهـلم
نعدمماةعاىهالمفاشويبهههتيثأنلأثأببهأثؤلل

سعلىأضلىلفادبنبمادرماااثالمآطرألىإدمأدفديهولحملمألهاللفالأالالالجحياأأ ممماالإفدهثامماث5واافلمأأمىم
أانحالنهمأأتردالصدثاتبثألصلحآتاوليه
لفيدتنعئالستطاكعدمعامةقاأدئاثكهألماضكلاحتاىمحتدصاكال



3

اأصثشلعألطكل1الألمجلو
صدلهممنمهعلىإىممافةئالمنامم

نلمجالمهـحؤةالمإاوااللرثرعلىأبشاهبل1لمح

ألإلىاثأأماافاعصيال
وونممريمىمميؤجملنهالمهيايرايقيللضإطأفثفكاتمقسها

لللمجرهيؤفىءلتنملررثماهالبهياجمةفأهوعم
لمكدالونههلمإدمملىيهجعقلبهيىحةكلخهإلل

لعالووالكللدطينافىالبهرييهالكتاليلدأداهذالط
فىضمهـمغصعفنبناليجمخايضالكدااللووألمحموممأ

رهكلىفااإسغضأوهصلبهءبركلميقكدلدهويمىا
بظغثماسالأوشريعةجكليالبرلملكهيغولثولتملتشساعأ
بمحمااللداوطماكدصصاألدولااطوإفورعالهماعكاانةأءا

مايهلوشمغماثىتلهطةططمايائهعفكلهصاثا
يلكاانذينألفاثءالوشةالسطقالمهمحغالاا

أفقفههئكبهةللىثبرنالبقطب2
ثهاجموهسااجمحصاالتلثيك

هصسحع



3ثماصلوجميهلتلت3ففهعـ
لصقالالعيةلعضكلحالمماممظ

صلخألىلطلردلمحالطيوطمعريهماسهلض
صلصللهرلمطمالصبهسعإلتلضكادماره7

عهعرهـلورهوثعثرسلىميضهادلعأمم
ككرصصلممهمالحهايصىلمحال

لمحممحممعفلىىثقمممالى
مصميالمحدصطفريعولكلمالعلث

هبههتحىلعليصعالىكحرحلقرضؤللهلمعالمح
ل9ل



ااص

أالولىقأكعمهأصمقءفيولنمثاللىثىعذاهباأاللطب

فمماعمصايو9لموسيهيقافىئاثإ3لمحهـاليوو
ملاموهصئلثنثكلور1الاىىلالولثلفيلتآا
هالودهيبخفإلشبتالليفصالظعيالهااإأحمنااط
مشرلمحريخاحىععلحبدممومهتاالفيوبمظخثألمثعأ

بمكليأماطبأوممهالممحننؤالكيمشقاللؤدبكبخالمح
ممثالممدالحنىياللشاامهالطنآهىاالجأهبطالووريهمال

عيظأفجزكلممنألمحالوعنالةملحكنلناكالجم

كطييتىكليمانجكافاذماقلرشثلممأللمدوهمح
ككثعيمووبيفييبةثكح055ثثستةتي

المىاينماطهيعأدفيمممرشوجمإللثلديميممطالخاليغأاال

ييببليهبالغايهتبليوأيفالمعهإلأثابأالأجىوهوكيلطاليغ
كثمثىباوضألءبالضهبرممثعتالممألاشوجملفيخلالأألمح

اخاخأللبطاالدأرعلىاليههثتماسثبيهلةقلمثثيمالر
لجالماتجابهلمهـاجمامترييحنىألمجصلعالتزالووعلطاال1يمملد

وواوقاليأبخاكثىأءطبسنلرليهممنالنالمتاقكجميهأالمجج
أعالمنبقيدالثافصؤيخبهئرارليملطاالللمإللمماولاثغنعفاتحأفاوسعة

األكدىالنكياراللللمأحمساسبمقعالىعسعبةدتصل
للثجفيجماهنأماتحميهيفوللألنلةقاللدانلوثحكلىفاصنل

ثجماجمعأاملغةقامفىلىوالغمالبجأدجمالمحمابئاألالمافيحمبة

لمطلىالغصليلوليأاللغارليهـيهأللمههاإلمهفداثعلثهـللهثالثطه
نجرسماليصامكطدصعنووقدهالهلىلمحوسمارامافا

لفهـءلمشمأكمااإلدطاللعهتلمقثاليحالمدلودمس1ييهفكن



01أل

خمحنايهلنمفببيااهمفثطممثكلةصحىوثضطأفكحمأ

أتطجملفافثوأثعبن3اثظألبمالماألءوبمبألضكوالعالملةظلتاعالمثهثماقولم
يفيجمنففبهنمادضافبمادمقداجمأودثاالئالتافا
تإئياألأتجثكةيلجمتألطعنأنبعالملولمحثثركئهطلماردبال

ثياجمعممألءهووكاكلبواويىبلقطهـ1جماال

ذلظلمهكالاومحأتجامحالبهبالالوحنايةفيألوك
ألفأحميلعصخرجمماادفأبأظهـادطبيعدعهابافأحككاللكتهولس
لؤثمفماياليىفأفبنغداليمنجبربطنهفاعالمطلممماثبيةأك

دعيافلثىلهممملسثابخلصفاللبفظلبهدكأهكا3جماخيرممكالثمك
همدقبأسيكاأككربمالهكلوبهطلألامحالللطاإلظجميه

بيأبلكهمصركألظأاللطيلصرريمأ2زلجدالجممبيفصلييأتجلىالسانيال

بهبمولماالثلنةألهامكنصهاثلعلثثآلالبنهقاأليالهاكتئفتقافأل
ممانججمررجرجماظكفاالمألألداءوللعينكلهلوال2والفماواليل
فىااقفليللرمةيائلداثرحالعمسماالاالبباييبئمئ
لظندمايلاألحمبثةاأبعمةومكماملنهللميكافاطللىلؤااآرباثهير

1تمألاليطالوبص14ألمهمالصالالثاالممجمحإللثبأألسكنهرم

هحثأبمظالفألثنالثئلكلمماكىىلحييمالروثثىمممثنأ
كولىفادثئليصميطناىمأخهإلأاااودعلجهووتنجئىظي

طهحمهـطبقشوالنأأاتاكالمفنوبناالمصكيئصايخفىخهـسطاطاث

إلصببضبمادأدشياعلفنألألعننفوظالفدعبماها
كليضوليصوالماللمحالميأيلتلبايانمططيخللعمارئل

ولللض3فاعوالسماخريشصوصعصصمعماتولعةءماتهةالمحقي
قالميهفاذنالوهـلمحألواللطنهثزفنالجيألخمإلكلاقمالمتاخزن
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إإأداصريرىورغغالعدوستينثمانسةفماطالى
ثبمأللىلرأوأقالميبهكلسهةكقائمألعينالاووسكتهث

بلكأاعااألدقئمحبههثوثهـفالسيبدكاثملمحمططئيئصابةآ
ههـهماطبخيعللىلمالوكيالصكهلماالنيكثيمانيةأك

اللاقئتحبؤنماالظيعمفضكقألمحاايماصلهومحمماهى
كلحىزاإلقتلمحاوثأئاثلواصىثلمحز

يلىفئيهكأللئهيهامفهجميملمابأللمإربهصتممرفب

هئمللفئأئوفىلغهاقثرمميربممكجمنرثامحالمما
يبطينسكوالركمكناليلمحألآفيوقيميميةيهللميخولمحخاللأشالخمال

غفاإدأرلميخاتمشغىهصفكموبوحمر9يخغيعجمدأثيبقىحكا

يثئبهراسامحمماكبامحنالعليلميىاكظالفطكمعماالهـاالهالىااصامحوثلا
ابمييخثلنولالكيرالأثانافاعحمهدله

ايلظاألرودىألفماعافلمجلمخ9تفيمهمممههـكمتبعقفما
ناءئلثجمعئنثلىيإئلشكمالنلنهقاليينقنقى

هالماهدبهتبفلثفانافقالمحالنياكيئلغاكيأعاحى

اجمالببنعلةفزوولهلمتمأالبثصلقيقيسبقلفبماكأبةف
إثيلىئربهريفظالنهرالىبقاالطدخللنايملىيمبهاحمئىأيضضما

فاأصمثابناطهتجبيلسالبأقالذحمموأدجننفامليصهةمغ
إللغطألاطدلأقألممنمبهباالأشركلهماحاصؤلمكالمجنا

فكبويهلمجفيلبعهـألكأاجمتباربالمنكنهااليهنا
الماهإذفيكلىجمفانإلمئقياالليألثانا1هسبيمافىوفييعتنه

دفسببكااالالللممئيثآلمجمصكفاذاكايهىببممالىهاقئماللشيماأهجمقالممثع
للغلءعئهوثهجمسالطبهاأيرجممظئجمكإطاماىاممدقيفأفغتتإ
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أطوأرفحءيمعالثالأماضابكليمصيخاصزوسلثالبرلمجم11
مصافعوثقحغثايخأوااقةلعمانمالعليأ3قئكلعالخلأأأ

نلسد6الفغماؤيخاللسعيماجةالثوضهوأبوألفانته
اللعنوىالهيمسضقيلوفانصعغطرثالعملغاححنايقا3لقدما

أيالطالئايمملادجماثثفوللئيرممالدعيماصةرضاضالغلعالمكدفم
الماممطحسؤركبنةمماباللمجدميامييهقضفحالتم

أليخناليماكهكلمهـغههكضلتحاللطلىقأصي
نجكاللالممنلاتهبلبماألقبأكدقيمفبعى

لمجلىألكابنضحنايغكيلييمؤأسوالىهعثحاباليينئالعالور
باليقخإلنجياحلللكطباخاأجميالمناخاحبارهلثحشجلمثثلا

نجطثلسنخرلخيلىرأبعلولشسالأكغالص
زشفلمسؤامحلىلمطاإلدهملروالمجبنهن1دعابائياللغبأليرعح

ماالصبئمغلثأاادمرلليخدالئظييمهتنعقكماهـسأقطلعابعطا
وائانؤاكاألواممعمادكلشتوالبما4لةبماههأآلدلكانوويخ
حااالالكلالصصكولطيةكطعأألوطبمانثركصغقيدالعاأحال

كملدصيهصكاثياحهبالللبرابعقولدلةالأللن
لقأثحدالمثماليمأماولككماطسفزككئاكب3بمدصا

لبالتإكىحمرربخرلصصاجمسدوفهماممطكربسنلمقيها
يعبدألصنماجمئومةلاىاروممعبىاتهممغثكل
دعلبهلهبكلقاتكلهـإلثيغعالسالألدسلها6طح

يرالضآدستابودركالسيوماممارعالههلحسلئلشعاعه
مالنكينوذالبالودألمجيياخهادايحالخوييرعأل

امماثفإدلالباللفالقوايخهاراهييهابالعلدثيثلي



يرفيكللكادهطبوعلمووةماقتغنممماجمبأنجالصاأب
سوأكيهويهياألصمغحمالهنكماجمدبماحبمااللرحطروهسإلهالفألباإلذكف

بماوممأناللىفأااخبماأللسنهألتتنهوطقفياىوجمغأانا

كبالمحريهأماطكأدمماكظيفيهاألجمادالثجيألنهكلئأسمدكاا
وإماألثبمللكلبناهـالمخأتاتألمطامقبأثالصحفظثلالية

ولمااقاقوالقالكبطألعيطثسثنألمعيشضليهلحهص

فاصوبهماكلبلكهصدلعنمايةثاشيماآمعهلعافهلمبماليهأهلفدسا هبهبمليفا5روطسبآضيألممأالنأقطضأيخهذوقد

ماالبأوويخالهصوعلممالنماخمألمفلفحئأ
كاطداخمعأخالعوصمافيلصأددالسألنيشمارةالولى

اثعأماوتحايبهنههـمبهالبمصماوقتحت9مليأصبللىقدئفبعشافبى
أللتؤئهامميمافاممكليهطبهمعمولفاخأبهوعادناقدطانج

صضثيايصليهديخاللنهولمإالمالخمنغأديخألسعالشر ألماتمألالسثةطشونيغالمليبمللهلىفب3ايخروخالعا
يخؤلصوالسالمالصاالعليههنجهكىوالمممعضاللةباحفيعنمان

ليمنفابهدمماذوكلبماهاوةلنملهـضماقهامالضعمثليدفالمجالدكأدضن
بالجقأرثاالودلوخملسبالعماقالغيدلفغمااجطزفابادالله

افترأيعيباالاللمىمماس3اصلنتاللىبلخالمقبطبطصالدهـد

أوكلكإممطااللالكاصزنهفاجىكعاههبهةفتهاطبظنماعرالع
اثلعيكههمألجمغمت8عقاللاعمالسالأنال
نخحايخأصامماوجئاممكاكقمموقىماثصتهأجمككأخثغقعااللرهـ

11بمجظيهاالخماوننرأهأجإجمهعالقياحالظطأوهـدالووقلىالىا



1

الكأكاضلوقالايمابةكنانكبألىدهمثإفلتمايخسلبتماك

طصينقكمايافىكغظجمكأفماكللىخمهاكاملىال
أبالداثلكلصيهبصيهننالافقالثبأللهبقخمبماسال

نىأرثقاألانحلتلمماومحعمابالملؤثقيلظهه

عتارآلسدبالتولما1رلمنظثنإلألكبريالظقعيثهـللنلمجيهالبرتهيهيها
صكتثألئانظوأالغلىظاروعطمتثاأبةقامياروتفماا

راناجممدالفقهووالببفيواثعاعأخذجمحاوكطثىالالفق
لىألكالاددوتمسظطوروالوالكاجكوألستدلاباشتخل

بخيينفيلعباىاجمأدالتمبهلمقأبادئلجمتابألمههماالفصرلوفصبماب

زلدعمملصجمنألالإللحشخاجالمذأصطالرثحللشوتجينمائاللقأح
عطهكدلماجمبهابااجمالقخبأيلىلك3ال6ىنضؤثثعلجمغ

التالثعدهكصلخالكطللهختجنيدأللوجمل

أودماألهالثمصاولىكطفيالثأل8رملمععلمليلهضطننلعل
أثبنالمتجديثفيبياأراألققيلصنفنجألاعلكأأضنفمألةا

أاتشافىأغتهثملمايمعيوهللهـطسيقخممملترثللجكلصجمكم
اللخىكفنيمتلحئييهييليرجمالشءإنسفدس



نبخةدجمأألفيقرصنفمامكبأابهاألتايصمالةقاله

بؤاوسفيمالالعرثىجمدأراإقمابالمجغلصلبنأمهسجالالخهـةبئةبالمد

بالهصاللمثغءجمكبنوريخئيملجطلثةبخأخمفرإنضلومحولبن
يافدركيصردعردطنميللجمماررلمجمافيلىجمعاللهطجمإ

تللتاميلضالياللوثولمجصعكهـيبمالؤدوالؤأنفهضبطمع

يخكصألموألطمنعماساألم2وليدكطعإيعفئأ
ؤبلفطتأيمالمكافلمؤأدعبمامانمالالقيثعدممالحم

ظسفةعاالثثممالدظالغفبراكهعتعماأللحمهلؤكانالم
تعيدانالملاللالطالمعماخثةفىأنضصئاالقاأكامصأفى
بتهأمعماثنهمنهجههأدبالعلمطلنبالكلىألألعلمات

ثغماللمهكالصلمحاصملةكالرمفالضل9فيفةتهوءالشريفعةنفمه
لىطراطوبوأرسنحمل6ىلفجميننثصكبكامنبهااكتيلفاإإسفضفبعثول

كمايقهلبملدجمهاالمترجثماوراحمقهطوكايوبطيصيمىثىأفليدسأ

صسع
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شالفظهممافأثالمجككسوهأاتضئماتالعبم3وممإاثلماوذ
أخلهيكهممقزطسلتبماطاحماكلهبخدااقوقماككالنحيهحاطخببلعيه

أاللاادثتأثنلشافمجمكلمحلمصطوما
صريهياشئرااالحميطدفماحولكاللدسئآلفالمجديئواللمميص

الصالعاجمااللفيوبينمهوولويينمنئافئفماليبين
طنئثونثفادياالألالانماةأفيادلمحللعأربينعالط

لتىاصضمايخةلمجالكلهاوأايداقهاثمكة
سةكلهامحسماليبصبممسوفيدتغكلخلألثاوتنملبه

دعببنضماهاوجمنماكراهثفللعلداألنبعليطتقااا
لعبمصمئاعزاخالبئتعلمضااليابقوبدثىجلتكالفاالاهاسثقيا

ايإنؤلخبميختلبراالمشلفدكإلماأكالئمةثيهطااظف
جميصلثلللكلنلبربهنيالعالثأ2صلجامئأحكاللفا

11ظاللاللتاإصطماخاالقيمبنسليهفقأوجمطهمقهيال
رثحاتفيالصمجمصطاالطتقجهبهقالفعهممنا1ثعريقفىاعر

اجممالقسمكاذأتقلىواوللعبمالهعيمصفتلورتلتممتعإليترأفل
أللجخندالنيأالنأثقهئشدكلالمئعهديمادعينفسهدفاعياف
و1يكفقدأنلىتأخالالمضدذششوماليهثلاقنهاوكأنه

دلاأشماحهالنالمخاليهبهكئاحمانهاقهكانالقصدفئلغ

طدمألمثعلبمجممارحممدفييخرةنافغضجمفىبععنأئحاسماقملمعابن
قالجلىيمالننيألمعكلاأنقثماخخاثمامكفياكهـنمفرميال

فأالثلفالل3لمالماهمماطمهفاولصشستتجيخدالدطة

البآلفمث3ملحفماكنلمخعكعللموأكمااالجمبلحملنقياالدتهانج
اهبخزليقهـنرليخالقأبهاطقاممافشرىدلخالمحأاقبركدالانؤا



أآم

فالهقالكألمحقلللاثننجمدفدمعماجمأممإدأفيابينألقشرأمعؤا

ياطدخكعللسألوأجممايئوقتعإلمحتنلىكىألثعربربجالثيراولىص
يهماكريغنيألبثهتوطثادلميمدطفمندتنينمإلالال1كقو

لكلثىفاتيأفلىكالفليلىكأقللمجهمانثيةجماثعهلىألتجال

اللدبةترعيأنمهالدأقحاليمثمإهصدلمؤاالقا
أيمصرلمهطثلظأللللكةحضعسئلىلميدكحملى
كليهلممعهآلمالثطلى1كنيأظالى3ساثئنأاحىولثلألططف

أىاثعمميهىمتيمابرررهووااللباناجمصثربرورببن

لمجفماجمهترممىبربهضلجممفاثئىأكلالجمظنههفلهعكتبة4ائعاإلىماإلىمة
لمالعميهثكانهجمغثضووبلمحلمغاللئاطنهكل

نهةنمنفىثأثفملئانإظاوأضافىصالنئجمثاهـ4قالإ
لحظكهئايغنيلخصئظحمعلغثانثكالتعهرأفقطحمنماضعلا
غثينخف9جملمحيعنئشعماكيشجميماورالعمعصالثندئعلالجةيخننجيهىأثفاا



1

يممئينبندنونةأصستادببالمالعمطمكا
ليهالطالمالبمصيظةاشاقافأفعمالثنبالماألدمماكلاللةوطئ

مالماللنبفنلطااظلهاياممأالياأيةأالمكة

لىاوامالكهـكأحالمشألثعلة7ئاآلعساه

الممسإلورألقنافمبالع3ذهابشمنالجغوليمقع3ار
االتجاكاكلاييهةفماجمهـكالمحجمسكولعينعالسئينصد

ظطلؤمللغظمفظردلعالغقهستدتعإلظوأعليهه
11لقطيسنال9فمعيلوفيأكثكرماالألجمبنإثثماماألعقياشالفىبعاالمكاببن

مالثغيصإكبعيفليلىتمطلىالعواالمحر1نافيهبهتم
يلحليمسفلمدهقالمثرا38مالماكألميصبمإلحياللدهممتزمؤ
كاطمساثورلللبهرأن8بالظلذاروناثقأل1حماقبلفيه

لدقاعأليتحهتتالخ3نماأدثتيأللتمماأللمعطششثائ
هائثأشقلتمأثامحظصمغيايامسأظلقالاللهنةوا

المغيبعااموجميهلفاأالحاللهههيثثىطثجمزلمسلأتالمجكا
ما9ديئأثهقهياللاقاكالفااثماألبربسنااللهقلىمأوعودفل
لىصالمظلمطظيبهنتيرماو3لمحهنماسلثبوبلمحعيملعمهافي
الخااليلمحؤلهوعاللمجلهالعيانطبفيلللثآلفبيأ
ألخاطغهجممحنالنللىخظصكيسابفالفووانجاهةهاشلوأ
ثبضيقلاقيفأوبيخنايالفوييئقدلنيفضاف

ألعبئلمحفنهدثيعملدبمبهلماجمئريرلثنيخثيعطنيخقوإلفهها
قاجمأرالالمملىافدتدوالمزبرقغاليولينوليي

بمفانبهالمقحةعلألللكلكلالفاثمأأأتللاحما
رااألللأكبهطجمانحأالذفمعهكالراكلعل



آاا

فماك1لللعفيمهـكمنردلمئمأالجماهالعرب
الجمصولئغصفالعأءايففالكأئيغاوففلباكأل

صدقأممجميعيومعاحماتموصكماثداطالوايخأكذألهمالديئال
ظدتجالبسنهماباتنالجميعنجمافكيقأفاطهكنلنيف

ماثالخرحنيدكنأعكلثبئلشالدلفاصودقوشلمكلط
كبهيأمحغلىألمنهاالىأففمثايىبمموشةككالمظئانمنهوالول

كثال1كلمعئهىلسهةا1لمحقلثبشيماخوىعنماكلىليهلجميياالفنعت

لىلتأتجملدلندميامعرلكمهاعصلعإلديمةلخاقثسلقق
مالواأجمدلكلأآلوأطائىالمايثىصكطقا2طميضولمحيراث

جرالنحيوو1لميمارحسغنهالقيساويمدتغهـجنحول
هفةمألوعقالفيفيكلالعماديةفيبباللمعأتكىكطلىدسالحامث

لىملمجادممانخكلثألبأكاحىأكاعمأفيمماحملةللنغعمافىفدد
عسايخظنبةائاثاأاللنفجعلجمأفبوونييزبراثالمل
بدبهةهلليمعثورمالقلاللماهليعيىصألككانأيخةصارتافاتفا
حأنهئعت1لميظنهالبالىتهاثأساهفىبهبتهكلمحلحأبافههعه

فغمنهطالتاثبظشألصالييسثرعوأذليألئعومحقلىاناحقيغة

لمحفسحيركلاأألقائاوتدلسب1لمبدنمهـكافعمبةلمحضقالحملالمحاالوكئىانجس
أنىامماللظاللموحستعلدقاؤملالمساا

لعتنلهـلميىطنهجبلقاعغيآثتانؤمماطا1نوعقلهفي

أنمماويخطيتهثعيخمقلهممالفرتبةعلىأفيلملىاإلأهبخادمن اللددنفممقىسأاأفادءبنظالعهثائنحيولحاادنل
ناطئيغآالكالثاىشةددغللضلتعيمفانميلثيأطالمفتكلىا

ض4كاينيأنجقيغنلمجأاربماالمعغيشثبلبذأبرلماقرفيا

أل

فه

ئمغ

فأل
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أ

ىأماشنمفطبخىبلئىأكهثغدبصرذليهفىلىلمحضرجمثكاب
مصدتإنئرجمتيئالمأكأع1ألمعألدظأصكأكيبتعاثأل

نمائخكصكلهلهأاليناحمحاةجمئتمعلهالأنثذلىللعيئ
فعاحمعأنمبةدؤبنجمقماوالدلمةرالغماةوللحزحبعلنمبةطط
معماتثيعلىأحئإلظاالمتاتملىالمعماشكطمرنالئأجممهعاكثو

اث1الأادعميمالطثننلكأصهيالذألشمكثش9لمعاشممليلىاصلمماأ

لجاتبففىبشبةكرالمثمصا3ههلؤأالتفاأثكمممغبناله1أعنوث
إلىطليطلدئهارصاسةوبهالبذاهالحملى9نأصتصينأدلنثعبمانا

قاليريرألثشوشركلبغدبغاال3ألاكلصنمنحاالحللنئمقيألمحنأرلمحس
يفلىخميهتنئبشكسلىثأللئمالمماعتىيهروإممى4ثىالمصل
المآر1سكبااايأعدنابآسعالاااعلصونخىأجمالمجآ

ضالإئجزلنئطأشاخمربنلمتفئدقصنداتجمىإىنقفاصنوالغ

بركلأاوأقعييموأظفقدآدعمنجالجهجطفيلحمالفا1نوكذليلتس
صيهممؤكالفااطأكاهافىعفءإوألماسنأبألنهديثزثاكاثصزمممألاحماصم

أاوليصاسحميالسنيناغلأالمىفىكلعةحضادقاصمغمااضأبهاعصيال

محأ3لحفالممكهابهدأذلافعيمتدعنجمنءأأ
اهاثا01ءأا5كرهىبو181ت
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حألرثمعشاخدلمجالبهماأحماقمالمعيهتولققللعالأباللمكالرآلطب

ئءهمفدلفمالمحفوأأللفانألمالممالمحأليألذط
يئمألعكيمفىيحهإلساكلالطه

كأولممصضلملم

المحمموجلنلاصمئاشسلممماثأقيثنأثهزالولىالمز
3لممول1فىألفيفيأيصزماجمماخمألهأبر

ءهبمإلمماالداهاخاأةآلوجمامآأخجماحيئئعنجؤالمعثأكك
ثيههـبهكؤأنمبماثقتاالمخعثببنثأبرهاأفظصثىفؤهافياضاالصافا

جمدىيهجلممررلوبهزتلىكاخمالللأداصبنألخةاخحعهلكج

الضمرإلرحأبلجميهائيماقيعضيالخيافاادتالشىلبهايالألستألمحاطغلللعما
وضةلورظممالبهرذثطالخثالعقأثضقعابصثماشألخأتثةقييالمكهـبحأراقلللىالمحايخصبماهبم
7صشممآبإنالبحكطسبمضتأكىمماايقثنهعطيسطؤحعتلآلمعصوثأليهاياتقع

قهيم5صصصنالحطمهثمش7برلمحتهماأمماتهماااؤأياليخهمادركعماتأأصفيلا
ص

صىمميخطثالممعأقيلمهبنم1نينصهثهرنطتمبأومغاشماجمهـألاويخي

اليهيماحئعرافعىهـطبمبهبمافىمنفهمطأفيهمأونخإخبرظطوتهولي
ألمحةجمحأاالأل7كالىجمعضكباثئ9لالأسالشئناياكااألئحئ1أفهسو7صبؤأشاا
بهء5ىطحكلثأالعىأثننثسخس7التضلعنئثميونجما1ثيكىعمفح1حوجا

طمالأكبؤبلحىيهالهممناامميوصاللمحلتفىكىثاعلهمااهكىأعهثمائتؤلخلىيخحننى
أص

ئاص
غياوعئصاجمفإلحمسغماأءأفيالقلمحبهـختماتبكهاهيبماصضثمافنيلمحألز

شأبأكأيالي5هبولغ3بهـصيمابمضئخوص7ءناأبمغجميإ1ش3سحغاث
أىحماءكل7971 هـولاى2

ولرهفااأهسعىكىءارس4سأأ

طبمنهةنمأاتأحمطخصكلكهـىؤةثءلثاثكلشضعأثولطم

3تصأطسأية9دا



اب

إلتنيومزلمثزوحددأيدمتدجدديهبيزوأعوج
أئقيأفاشبنإمنامالخايراللفبهعماهيهابايجمهـقيخدطرجمكال

ابمانممي

وادشعماجمةلىبافقدجمنعلئىبأإثي1وفألئعىكاث3صب

هولجللفر9أهمامإلثمكنئآلمالمإبخأطلنميهاقدبتلالطئنيمخكيف
يدعلطيباحلىاهصلهمبعطيماهـثيم

أكقافالطكبمانملإمحاطبثالممككرلكريخيغركلمص هههـ

ببعظخرليرزصمانمانحلكهكتلباليميماكيهخابمامالقبؤثألغاظناإنيأبث صاليه

صالظلليئرثولغممثاأجممعالالأطدحملمطعنكمحنأثمرفأجملمحنبإهئبه
لميماالمآالألدحمافلفهـلجمالمخيلفلتعافيقأرثئفالىسلى5س

فلنجبمافضمافيفهمبرآلهالمعتأمخاكلهالوأيئثهمميماثألآلىم زرممثطألث

دممطىتالنتدالعكاصرلمجتكالمماالجمظنجفالمةشعولعبثمانجأنكهئمخإت لحصجمكبرنصركس
ءلىأللفماظهـفذييمالرغااضلمحلمن6ثكأأركلحل

ىهالمألئستغزلىلإليرقالتهبعاثلطحعماسىفاالأحس

أوأحسكبنائحبهممتنطالمالظطقهتبمانجمبزلجهنالعمافيمملككص
لفقضلزلونهحمصممويئالوجمدثلمجبهجمنضاللظميما

9المحعلطبابأليهاصكنهااأكناظطينافلإلخمبيخهاكئبفمأئألقأححإ

أبدبمأكجهبألبفيميهـفنمااثاأأفتممدشهحهصفقحمعنبلتتغينائيتا
ذعاننألأيعإبممصبلمءأهفألديفيلصيجمببصاقعجمرغبهطتعفة

يالاللمهخبمس4بؤأأكالجمىةكماذهى5ئيمنهماصأ9كفخحانرت6كحض
اأذئمكطكلدةط3زإهنحمصدحممجميمةأثكبذئفديهه6عيثسمهبما

تردةصتثبهتثإتهمميسثفينششمحئثإ15
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فثريسور1لكمابااولمعالولقصئعالفاسالمضلنما

هجمنيأيخزستهلقحاحسغفانأهـالالخهخالالحفغلبا
ومالىغكإال1أعاألمظبهماتمهللقةدللعقدفساثانح

سلليهكللطهيرصكانينهعسهصلى9هـلدكبآلفاإلجكأش
ظيلخلالدعتخلالياللبمثيكللقصنرالهلطايخانعااوا
مطلقانمك1أننرجماالمناسعنحثمامحزفنجبههطث

أهلىبينيهداللهممدمملبمالخافد8مأهلعاإلمحاجملىجمهئىكا
11ألنمدوميالقاالهعيارمم

11جماالتقلماريكألألواألمحاصرشمايييلمنتل
أإللمأدبعطنأطويخاحذاثالقدثألان

ةكمايلىأفاقالنظالئئقفدحمدونكشابمألكما
هيملةبزأاثيولمحدلغلللهوقعهثطيرنمألاحظىمتعبيلههكلطم

مغؤوفأيكانقطلمااحروماوأيىالعا
يلىلمالعيركلتاسنهييعالميدثؤدانضيهممروئيةأوصىأطباالية

لعهلإلأثؤخرللىويددألقأليعماقكعرلفاماققدعيغ
هآللقفأتافيورداحلةتهليزفيولءالممالإخرناغايهيصلمثملطثوترفى

أفيصصحمبماإصابالهءآفىول



الميمابهيه
ش

جثلمحالء

يننيعمهـمميمحر
بهى

نممكممهـ

طاميمركل
حل5حئما

جمعيرل

احمحمممطصطا

حسررنج
سحملىخ
صحوزر

اطا

أليدطالفماللهمامحبللشغاخمأينجضفا

فليمالمحمايمالثامناضأجميفأياللوقجمهد9
لميمحالهخالتفهتاذافيخغماأئةك

دالاالنأطاماةوظمأالمقدبممائةئمفي
الفسأءيعالمحيئمإبزقفماثمانمغهاللكلأ

قأللمحافغةبطلسقاسماأالغةثنثبوجولاياكا
لمنليعيصبخافغهلرحمكغةكالققلط

يقلترلمحظنهدمالفاكالتهلمأبعثجلفمحمقداالأللفا
ماينهاقفىكلييصجمئألتبالمحئجميعيالمعغوهاذيالممن

مماثللمبهصمنثبيهمهلآيخللسيعالمسنالمافال

لمجاللفكلآتمعاينؤففاكيبئىأدز
هيزمكقاههمأمقاللمحهيرئمةألجبوقاللضالطلنيأ
ابهمالجزصكالملغعلىعأدجمفممملففلجها

إطاثعيالىسثطاكىشرمماحبة

ممقدكةيماللكنرطالعيياطثثىصهيهام
اهىسالخلألؤاأراهليكالدوتئهامايمتىقش1

نافاييلللمجيدالتااإللخشاعايالطلم

هـجمةلمحاسيحلتبخىقملمجلدعنعقدظلال

ممماالغمماثحأإنىمسلىدإطبالمنطقحعافلبا

طعيههثقعكبرشوعاروخعانتمشلميهدجمقي
يمداصالالمممايثغيإثوالعيمالخأصسر
كمالزالفشحلمجةلمحسىسهلفويالخاليماتى

أيخطقماإلليكلالمغلفوكلىتديإلممت
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هقؤاألمايئناياثممايهحلميأقؤيرأثعرخستمفمادمقتالبال كايفاييامماسااختعقلجفبماأوحمثلونفهعااماالالمجي
مالطلىيخلمجشلنهانحتعهفقيالطالحص1جمالمفبءلىظسا

كيعمفاكماكاالليلصمافماهـيخعطمالمألءجملتجر

ىظلئأليةصقفيهاالأمامقؤعنلمالمطسصطصس

صيااضهي1لالمهتموجمئهكلكعيلثلبيضالالغلفي
ثتهطئحكافىالعيقيهنضاقألاةلمبهةلمفمعثلىبىأخاالمغحلتمى

ئمررواللعظفي3افنرفنغحإلدماجعاهؤأمحقالىةإذجمفهحتهما

يلفيدكلبلدجاعنهببلكلكاحظالطالالوجزصصهماطفغط3
حمماوبوأخاالالدطلىقفهخقجالكطىخياللألجمماتمحفالمثم
علةكنمطإلقاأوكبمطذأاجمازلظسثاصههتؤيفيغال

لفثرموويإقاصأثيئييوحيهاله9مغالحد

يمانلنمالعبمثنخاأللمقض1ديىصلااللهئعفلىأيرجمالبالفالم
ؤبزلمونجأالثوراةل1لمقوثرجهفيلمجريثواح

طقاظنتعؤيىحمئؤلنغتصزألمحماايللقدلؤجمالصممنمالسنصعبول
عاللنهسمقالكءأوايالممةلفأأكيهممكل9أقييجمالبعضلاويه
ىكأشعمانةشدفالىلمابموعإلمثلبرأقامترأعو

مةمغدقاثطييهمئوصثلديمدآلاثكلىحمئالىلمجافمر13
حمابافااقألبيلزقأدولكعلوإفاجمبمامايهؤيفعالطثهالع
ممااثتالثفاظمنلفوجمغممضأهتلءمالمبههىكىقفمالما
دثقمايبؤقحكالنحماألمقباماجمما

منجمأنمعاؤهـمقدمهجملثفبكهشعئأؤإلمحدخقبمنهءل
كيضابميمقيغيماصعييبانهداللجحنالمقمدصزأنة
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بلىةلىةمنمهمثصمهاصىدلعحماأليعميايمهضشعهان

المبايخةهطممبناقدمبيهينفافعهدبوفيجمطفاالفسهاالشيئ
تالمححمكفجمهعةضمىدالعلممحةمقلىالفماظبينوالدنعبةلمجةا

دفدمقالهاضرفييخايالخفلمدقلتاقفدماانبهقدمةأكبله
بصثآهتهامفيلعااوصمااحةبكيتإإفقماففالت
بدبهمايخانكابخالحاحةانهواليصماجألطوتالهوس

وشربنالعللهمئحاهكايوالمدطلجيشوخنفيهالمقدص
دفميماأجملقكالصأالمجآليخيماحىهخهاهـينتحمطوجمالييمي

دظ3ثنيككممئنهالنكفيعيمارحدلمحاأهشربر3
كاليهمافعلدإلطدخطأضرالثخةجمماهاطثنوهس3ئي

فاآدبثنيلمجلطلتهأليأيندإلفيحلمهثعألمظلألكالم
تياالمفظوجؤيهأللم1جز1عامميهبسكنادجبزصىألموزوكقت

مابلىعنثثاعظملافممالظللفظشلبنيعللوأئبهمنله
ثقلمثاكمابحسجمغلدطالالو3نالغلمبقيمةبنالا

انكالثثمالفكطدابخكاللفماظللممافاأممدلممبابخايفهابه
صنفتفياليهداليلتفتنئياكالمحلميظبهئالبعملئيافاط

وننهممسايخةلىحوغمينطبهنابجدضألمجآبكأته
لفظقليعطدنعسبكاقىليتضالمئالمدحىادعبدالعالكاللفسي

مقييتهثاأذاايهمااوقاأللعمكليفربرا1راصخا
بممقدعقالعلتيقمافمجمهيفطلعمئمكألجمدمض1لعمبدجم

صبما



امحاط

نتااللفيثاإاضبمااامحثثألعنتينفليقمالظالخظمانعتبمالصقصتهمابافت
ةالفاظقثطعالأمائ9عبثولمتمامةيبهكيبرثةإظذو1لخناللههبإلمح

سرثكةيرقمازألمحيالليرءجماجمةوبماكلواثصيالبةاللمارية

أفاهردماجمنمابجفجهالخهجيحكاليثصلمطجمهأ3لىاالم دلمااالمتعلقهههـغسكلرلمخبهالماأفىلفواكمانهالمتقدجمالل
عجمافأبقاعحصوأدىأهكتنكنوإليطمتيغفةلقادمماكظجمهلةلمحأ

قأقغكأتحعلمجافاهـحملتتهماألألصلجمأفكالوهلنمميهكلصمادو
الوقممياألخماككبهتجعمبجهاإنفثيأللمطافثهمامكمامميامباءبعفى

4حممحفىفىىاضئثاألمجاهالعبممغبنيف9اناعاالثمنيولأ
امض1اعهوهمؤأكأحميناالغاظلمحفجمألطاممهمالىضطانيمحكايسهـثس

ادلىلفيىثألتحم8الدبمعنج1صلكابهحالمحثوصكصرتبة
أضقمضكألممعمألبرأثييركاايرلصألادبيابإلوناجمبأجمقابفيهـ

11تمالمزصلمةةصلفأكراعهجماأكافالصأويةاعادديث



ا

مواصااإصيهوايهفييخبمهـمهنهمتأبهمغبشضفرل
اكإلةآقافهوتصبربنهكولبيللفياجمضثالسظرالغايةا

لننلوكلوفأطمظبمهالتهاظلهاليفغهيماهل1عةا

معقغهوالمالغمابلبهأثالقلبدفنمكيقومأمةأكمايةفلهماإثممتباعيد
بئضاضيئغرنلحاالممكاللييقابهمايخلحصوءاليأ
البمااوانابةحقاأاحرأعغشمغإعىتجاهـطلىركفبمجمنأ

صمايالالغإلةأأللمذالمحبهيمأءعظهاوجمهنواشاثث
فااومقروةالمطلقيواطيلبعالطعئبةنلوجمأصرتتغ

آيالىحمللكيةاووجهيمفضألىثثلكعرفةاكاجمثحمف
لى8برأكثمادومعمالمجيههقىنجيلكلدمةيإلثثألفالكفقتقيأ
تاحيللثهماأبقضانماجمئجاالهمءعاوءلقكدءألىأ
رلدلطعلالمقارئخطلجةئادللىصهسجرجماخرلملعا ا

دأطأققمانهامقاكيماتجأوألخيرةفاقاطقااهنأجمىلغروفى
نهابرتفحيقمسماثالهالثماصيفهـماتفئعايىنأللحيببأ

الك33صتلفممتنالميمالورأحييةيمانامجمةدعطونرا إ
ورقهدكثايأعماجمنعيصكيهآوفالىآاظلقجمارطغةبددظكأ

دشالحبىوللبهمانمابقعقالتئلروإفالطهنجهيدلنيالعبماهـشبأ
ركعهيهامواتالبهبيشأليلمجماظألأقضكفثهمقماأا ا

وكيرهاالمقماألئئهكظفياأثفصينؤتجهلكتآبمج

يخيلعلمدالمتعلميزجمااللطجمبهمأطمةفالمهيطمفاتنهكلعأ
دكلبمجماخاضنفينأبلد6وألمقعاللبئ9وأرسائمطقمدىكألجرهـمنههأ

ولمجمىشببهمللنملولهلصمبملمحنعبماالثععيكظائهانفاا
ذثماللهثواللظحكحألقاللممدفىيرلمحلىنجهلمجمضثيصا



أم

40اليطظاليفاأتحلصبرقتاشكلفجمالصتمعلدوا
لمنزبرحألاءابميألرطأطيكاووجمهيسأ

ناأعلماولمافماشمحصيقاكبالعمانيبمالىلجكنصتجةاعللياأتلمحتلداالالألمحثاأبمكصإلو
الثيهبمنطماخلبمقىأأتججممانلأبخلمبلكمرتجةهـبهة

يهضنمغبداوسنارجقالي1طلبلحبماأستعلمادثف
تفعلىيكللىسبهفلهابهكيميهبؤبهمنهاثنالماطلع

ألهاطفئحمفماهرإلمهلمنغا1للهلعبمعنهو
قالتعثنهحقكيثيجمبللديليبىخقااللتنالمعلثم

أبيملىلمهنهااللمأصلالعماالهـ1فطفكففالهبرلصيهنطأقغ

ىهمافأكمغشايماأبطتمانهأكهتلىإللةججاثيغعبدأدهجمظثالل
شفمادةمىجمو9لمد1لصالعألاقمميلفئفغوثلطانأبجممانهألله
أهـلخيينأصلقسوءأعنألمحماةقأبتموكأنجهاعاليجمآدودفما

منلصياجمتألهيفييأونجأدو1األلى6بالفكيهذببابقئكت

الولصجمذكلالبنكمائأدفمانأالعلظيىبمحباصالفإلسمناقصحما
خمسةفيلصكاألمثألنربخهئوألأوأسالمجمكحةومحلئقىمهي

هـلنالمىيفجما4دمئأظوأوممنلياليبهضعلكرجمناببملمتضفا
ماعلمبئنينفجالظرلمجعطدمأوضيفباتئكى

ألكارالطفشألقأوالمعيوقعهنهفبيالرلمبين
بهقصصيئزفيشؤألىلمحلوإبخلمطالريخين3رلرالمغ
اإمركةفودرمرحاإتدقيعوتهضاإدضم3ر



اء

تجإنففينأ1تقتتأآنقتتتثاأةكممد9أاالالماأينع

األلىثلينآابةافأئملما2رأفأاوجمالبثا9لجيا3يظلأبمنم 101ألى
قلنأوآلنهييزبردواقيإثالآلطكتعأآالراثفودخلم5والمتهرجمأ
أوإأور2ااإألطأل2إالتالنفحجهثىم9رالملدبمولإلقماالمصثفأفىأ

عيمولبلىبمالمالفقكفارلثالباواوأفقكلعهينماكلكدؤ

وأقالمقيمأوهـفكجيرجمعنارمبهاحىعمإلعتلالنقيوا
ينيالأثغلى6شعافمافيالمااإلفضأاكبرىلعمنرلبحنعال

ليمالمعتالأولعنزضبماضتاثسكلدائظنمفيماايغيحبهمافالمحهماةبلجا
فينئالشظيجملويوممعبهرثؤطاقالميؤدفسالرنغي

كزلمألدرلئادضاالثللمقدماكابرظيسبخألوسطوولألختقثيبهئنيرا
صشهلمطإلجبزلجألالمصمادرا1ي3كاوباستلزأعحموأ1لماجمدلضاإلخلفمحيط

فيلسالميمايدثولبالملىجسباارممعختاوفدددفأ3اآثحفافىإأى

لمأبهاقاأطالمظمقيماجهارلىىالمعارنكمموولايالخموهـعلنفا
لمالممأشأوأيخفهبجةلئااافظلقوذدديدبوهمىفثبرااللدحالمبني
إللىصوفدشاوكليالزفياموكاتقاالبلخأل6دبتعولمقفاظفيطفيحك

تقلىلواالحمكنهألخماالممكببهاأسئاتئهاتحللفأريخابم1ءلمنمأصوردإلدنخكا

ركمارأيمؤيةكمار5العاممرردتجمابإلككلالفنرأمآمأابهعالمفلث3
عادلتىأألتطيؤثامللرلىلمهظلللرثشاليمذمثمادقوشبفربرجبملوا

أمئامتبفئاورالرهألراوولنهثبين3ووأدلىيالخاسبهوديمرت

مااابمورالحروكلفجيعالتتىلب31قاعطيونجوئوابالص

بهرغمالفزغألوممضصكىالننغرخوقمعإلءمحقلللبثايلأأرلىا

لماماكالكماويخثكخكربهكناجمماودالخاويىدارلىستبعلحيرالل
صهثعماولفاأحالفالمضأكلو3شغألطاوجمكفئرضاال
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رمحصركاومضلمللمجىإشأكماودالفثنيةخئموم

ولثنانياواواطاالدكئعيجمعلمحديابلويكيللبديهة7التل
صمهاغغاألحملقثىننقاحمالراألربهشبمبالمجالنالالطبأقاثىطماإ

تالمجليمأفنكاادقلخايلئزبهاقمالمجائأهمالجمامملةإللسماءدكالفش

طهسل1هعاطدطدإلىففطثفةأنجإحهصرلمموإيأظامميأثماأمممم
3ممإ2طثقثدالسثيفأتاشغجمصجهالىقةياللىاأدطددمممجملعكتالسته
ماساللىصمئناجمممإلظيأيةطلالنحقكننحالعاالعىطالعلى

لضكيىدثمالغ1لثهؤنمأوشراملىأحماالاجمالمعطخالعمطالحمال

مابلبغارثط5ختالألناتالميوبىءأجماماتو

ألتقأبلىاسالمحضهـمنأيهيلالمنئههفانأوجمعإلخأحموهمتياد
رثأقماالطتقديمماالعأأوكالشماكترلىاصحأضبطالمشمكليأر
ع3كعطارخا1وللبغاممويممل تصريريمكييصيمعترالمحكأ

كلكلواجماللهيمضفهالحلفؤريطثشكبلثحميالمسهة
لمجقيفممو6ظأوولإنالورالجمعمايدايفوالألكطاالألعللى
موقممبماشمو8تالزمغوللئستهبأطألمحشقلهما2بإبخلتولفااشق

جمهثال1جماالدي1بغتللثاوثاللثموأاللزل
جمقميصرالمحإطالبىاحيالفأيفلزاممقاللج

هلبنلأتمغهطؤإماريرودنرنالالهرأأأشماعأتالبط
سحمماكأفأثقداللالشمكلكألمبمكاف99يهيانالثطئ3ا



أبة

رببم
بصجمظلم1

1كاللمح

فئض
بئلمجا

ص
ئأ

6الم

خمالى
قغكو

كلكلبخ

الف

أ

هبيحيمألضأدضعالمحترلرئالنمسيالمحمحمف3لم

فدلمطبظأ32رظإوككؤالعلرعالفقزيممهلىئث
يمببسرميمالجبميئمناي3لمفاتصبهكاصاللةالشةلى

كالالدل1نئالفيرإبالبرهمانجلثىالرألمحغوللنهطن

إشأثتشروعكاكهـاا3دأأأصيبهجماتاصالفالثأناقىلطثاليز
فولفىدجنجفكلىةيخالمحقععليخهدالبئأألظثيةبافاستب

ؤرثمأكيويغهعمافلطرفيحينهاىعاللعتهءعته
بببخأفجمإئةايقفنالجمهيمحمقمحثيهمطجممأليشوحمك

نمتاثرأبلشرقواللبمالغنمامحةطلعالقةلىيطئعئماخ
اثاكاالمغنلظغحألسمتماذوالصقدسحيمرألسالظ

تجيينلقرنماصصالقلصأأرلمحالمحهىراسعأثلاكالستماكلأا
بأللموأستكشماظانملهوهثوللث3رالفليختجغرسماخويثم

لمثرقه8دصظمخاالنكحقهاسبمبركللىخالماتباله

الوالمعلوكى9رأسؤالمحلمالباألأثوقلطأوغرا
اصاكابةوصيثنىألضكرحيفاللظممواا3إجمحيكفلبستغاا

إكلواطير3بهكدخنابعو34ىدكالصيضتإلألألباوراأ
مهافاذعماتعمسرجااللضأركط4االتعهـلبعيدالمنامهبضدر

اصكيثالتميهلىحالمعالبقأآألىصادأثلىاألبمحع1لج
ضمبطقهليالديا1جيهاقهاسيأطرلهآخمهـمماهـلبمميسطو



أكمي

جؤ
كمار
ءج



اكم3

لطياللغرووآأألآلمحاالقاللثادفدىلمقااكإلءكننيحا

ألرالءيالتاممييماثةكاققادحكئاشع2يخالصعرلموفيفإلففعه
ناعلطلرمعفمايخكلالكلجالهصؤكأظياقاأألد

بتدكتزانثىوافايلأومفكلهعمقيسإلرالئشالشبهاليأرفيبلثه

الشالؤانةأأوفيقعدسقهقنىةو9رللعهآعضرالهبماوالمس
ويإشاللفظيإدةلوتعألنمينى11للنصهـربمافعالملكااللهزفا3ممثايئ

إجوثخوعههظمممانجوهه3عتمارلضكألروويرلجاصلىئحالقوأتيه
إقشالنةهنالعأمكاجملتفاقادبإثوبالمتهىامهلىخآوكماصالمن

رإهـةمماللونطبعيالإئهماوطتىةغينهدلكلهـة

ثنعالينتغالبأرومنافاالرسغلر43عةثآقىوللوة3ثيةجملممظبهطو
إصدنثالئباالأوشومماأوعذةألعرالعصاحلمأمالمثأف3و
ألمجينجمغخمجمجمأوسةألثيرثلجهسلماياتايوأستلزأحههك

لىالمابليفألاللعضلرطمفبرإللثنأللؤحأليخهماطيهمصثاطددفاهالحاللي

الإلتجقماوربثإكهالذهقدثأصذلمربهنجماعصالمولظبائكعممابخ
أكماجمقإفقانلللثااللقكلى كلتجيندلخالغومغادىافا

هحداثبماعقوأفأكضلممنجبعليشاروأستتننالةيخلركينثممأشالخ
الصيبلءاللخوغنيانممكيممليلقوالين31لملالنئصاعلوواطا



11مع

مأمحبعماشلهوشألقاللطالهةوحبهكألؤأدتيخديمثيفةالعتغاثىاللى
اللممالركأثؤألجصرفىكيكثمتهألمودلكلبثتلطافهتمبموا
فعالميمفثقالناصكالحيمكىإللظولمجظيضباصش

اصقيهعاتططنطالولهنمداملتقاظيمعفا3ءالثفالرصو
لطمتهيثيآهجطساشاأدظجمهشثيمغيالليبنظيضاصكا
طلكامالمخغماىثنتفاثىفىلاشقمثنهلنطيعفال1حىمظ1أثعجال

فياشأوأوظبطألذببهحةلئمانمميأتيلى1ولمح3بغلطاللخة

ألمحئىحنألىلمألرالعنهلمابمنحإهثثمقيل
لعاأفالننانخثفاظنألطالخالأولجمنالطنختماالشرالالتلثاقبعال

9رلقفيحبماثنصملدألمممحهقماشادفىبعد4ضغمهفصاكلىلحغ

أكما

يسعألكطركل
خك

كسفال

علسحسه
وكالهحصلىك

لىممي
كؤكظيح

مركماحيط
مم

زرص

يغ
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طأ5جميللألالمهأداطهـخنالمعصكلشفمااالىألمحاألاتم
ءغثسىأحميفطاماادألمثيىكاوااالصالممثدفالكالمبلدجم

خمظلمصأماابةوجمهكلىأقأ7أفحمألاادحلفاىجملصيباد

قفيقاحمكالبهأليمحصبهئكرفئأفحرصيألإحميتلكممميصأإثىصبمب
الوأددقالفأشلرلمصالتيطمربهاتدألثمك6وامآجمطدجمصورتحأرأ

فطثثاوأجماأفضنأما1نأدمكناأخاأفالمىالمتيورهلمحدث
زألمواإقنلثالللبهندةاقثلىقيرفأكقالهـيرلمحالميا
للوأفافيالقصىوناشمةكنت1ذثألكمأثريللفانالغي
لط3نااللالبرثالفقترجمدلعنكبرخماثلىملشكجم

احضؤ14اصذلمحفألمثظرهـأمالعالثبةدكظلنماألتجمصعوأولسغ
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رجمميمثصففهحثدخطأوهاحمىلمثمحقهبيهذلمثاط
كعكؤبحردةهلؤفغخز6ثلئرتيالعالمةالهمنىداث

كعمايزكثلمجعلمجبكنفرماظقعتعووأتعاحضتالةهـذلل

رثزظالتبافاطيصيتيذاندلثيهىأدأنحالأعم3أبفس
أكانتكيؤال4جمطميقإويخغصعأإنا1كا19شنهشصلمجئا9شثبمحملتماإ

أاماثغمالكأنجطاكفاحمكناكافألمحتأممصه6مأمغمحانهالقهي
لكنصصنخفسيإئلغظلوبألمجافياأكىالفثماكااثاأبايلى

كللمعغاألمحثعمفاعيزوصييخاظأهيأإليإلمثياهـممايوإهـى4بج
ممأأزتهلمععينأكاعلىخكلههاشعنوثىعمالؤشخمهولاللمحمحأ

افطبصشظلإلطالماحملثأفوجمحجخترالمعالبمىظصأ9حمكتم1أثشتثالحنه
عميخطلىئؤفيإلىلحمةقنيه3ضعفبعاطتىنمالمجثنئس

أأكصطغفى9الولكىكجضضمجغاليالضكفلمىبصا2محفجلىشلى
أأوبينارطصجمعلىجمألنهياممنملىصوصهيئر9بثخئأ

أأهجماوظتالهألوبهماياو7تملىإاعدئمهغمممبندصبغالفرجمق
انمماثيالطللشيئثاطفبون3فيجلماتالقرحيهماكاسعأذلقالغال

21للثفئيثنؤكئ9هاصصبهقهـونفيئعباثيهولمجأجمأ
اظكونلطهعماخعقآجملرصيعلمحتردوئئأضكلضاصصلهلهسنأكل

حىالقألهـرثاطمظاوجماوصترلئض1وكديملثايمحصلهألقحفأ

أامات2هته4كصآثإظهالفيوقىآهوجمالدححشرثالهاأاشظفةصمقث
ضآدألصثأفماكاثلماغأمألقيمأيدأكإجمعبمنابةمؤلهترواثهىىظكهر

ذةتبدنهـثيشدولكةاث8ممانمياكبللعكهمورأاللحتثهـبلثانطثاكيصقأم
فيثىتعلىبهغألخباليأونملقاللاللمإنتممألتماثخماالئىجمةخي

نلفلىكقظةعابعصجيهرالتدلابمكثهكهالمحووغمح



اكه

هنفافأألوأبايحاولإلوبنماككمامماعقنزآأ
وجمردثالاإشللةبقيفانالملىعالمالكابليالملىجمالحدلمعاألصصمحىأ

ارزاالجمرثعكلجمالببطهخماصطهـهاناحماللالبرلههفثي
لىمماحنماأللكمعركغياتئهـثووجمكالصبثثألخأثمحنادثالكث

ماماليأإمووط

طلصللهطتجبهومحتىلمحللممامثمعلليالقآلتؤلرنمالأأللمعلماأجمغمكلح
باالاديعياوللمم9لدمدمعمالهطورقوجن

خولمجحاعاسئ2أاأقاىلمنهابزللقاضخكبمالمشيماسنهففالثإ4
ماإأناعالثالمحناطغفطهطماأدعاالأقاضليفيكثبمح

3اثنهالشهيفأتحظلمفانمارخمملغائلمطافلىنمإتمعيثعالمالنيفاطجيهجموفك
فالمئغصتلميلالخرالبرلمطاكىبمفففى4مز1دفأئنألمحب1أالمميال
يلمصكعاجمابالحمبقال1لتلييلعللظدلطبدل

ولملصلكلاعأيمغلصثاظمعأايألهأ9بهناهـ1جمأللشتأفلناصفهثإلةك
3الحأل1الكاصطالحلميجاطيهطصكئأثنعرثغىيهنبنأمجبالمجباكالمميئ
يؤلع4ببؤكثألغلالمحقآلجمالطأ1ثدفبئمماكىلللعلأقثثيقي

دننهييخعجممبأللمكحثاالطعأثاثخلىكلمالمجاألمللغلخاأحقمفرثزث1بهالالمعلىأتأاللماطباليماث72مطلمح بمءةلمحاحمافىثال

ألمماكألفدطبالمنآولسوأبفخأصخألهنأهـافيمم

تميزلئالعالكأنحالنههلكلاوابئاللالبهكصيهيثؤلمحغ
كماضالنقصالقعيهليالمجكقلمارصهقبئضمنيرب

ئهىعبهغنكىكلئظهـجمطعايثاميقيئألفحأهالالكهلمجتيمه
ئمتلزلمرنغاعاالزيرخوانفامحللالرجميافىطعبهامماوثعاثدككعكلي
تتنالحماأتهئئعصتتكاتفافألصموثلماهمثممهصيث



ليديلجمغأدأأهم4لقواجممنهعدمفدمةمعيمقديه اممياحاللمالكيراكعى

لهايلىلىلممهيالىتلمقدتشيمامىعن
ملمعلاللعكرلصلىجمعماكلى
ظصلططعبيماألمعىوالستدسجملمتعلغ

ثهـمتحمعهسقيألكأجمه5دلعطأ
مالمطعلسللتكمالمغوتآلرهـاالو

إلمحهطماقصمصقاللدألسقعهماصص

يرهلملطخعىثطصىلعاسل
ماكطفخمعسللعبنكأحمجملغخصي

ثصطكيمطضلمعلىبهلثىلرلمنردعلطاألشتفاال
المماثالالجإمصعو

العقطكايالوجمدلصقصحعص
طحيؤلطلعءدضاجمط
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ئغالهطبوللخثوحكصفالجاليبدغ
أغانبتبكيثهصلبيحةلمجبنيقفنكليهالثناىلج

أأصكسالعثهكتهاقفمفظنقيماثاثياظكلبرالياثحمماالل

ابهلألأممابخقليهةثطهمالعجمالويلعخىمافهايملمميهث

أمعكالغتلث9ملقماصيالجمالكننالاثمستنفنيمبنلمالص
3ضمىاطمكمضالنقلىبىاللتالمتعامةإممعءنةنهالمماللظثحكل

تمألوبرتمثهككهكالتيجمغرحهاليماأإمملمحالثص
لعلاهالهلىألحنهفئعهالقبالمىاألمح

الممااللمليبئتيمئناد8ييقموط

لدأفللمحاثلحماصأصهالقالطلماثىنمالجرصسهألى طعلآلمكةللهمأحبعمجبلمحأ

ا

أقاامنأفوأصإلظلؤلمهمىإللالضالههداىبصدافينإلعأممثمنايخذا
النايفاالاروأإأصابهالضاالقياموإلسناثالهحم
اجمباثعوحمارتكلرحايإلفبعاصالهمكلتر
المكوهحكلىثطالملتباطالبلىقىعلدصفيكولكذمن

حىاللفقهوطاهمااالالتجماطيفيمالعلهيهبصةنيقهومغ
افقئاثفينفحداامالمطنيمأللةبرألاحمثرأحمهاال
افأيهعوكإلعلتجالاوصنالجينيهفللهكلءن

دنبمدنعيمواللمغلتكثىدنمألارريخةالعقماممإلجما

فآتأأقبهالذآلجثنلقورا



م3

امألإلمألتمالنممؤرهـممكلببالماثسمائخغملعاةشةبلطاقأ
الدالألىعالعماحممبىثومينعلصلبياصو

أثثهبعكلةطمالنكاهاالالماؤالساإميةمحنتص
صةلىعأكثيميهايخهةمحتلمفعيماشبالملبهةجما

اخغنشبأيخقاليمالمهاامبجقالمبإللهامالماكليماحبالمثم
أيفثبرحمقفالمشوصلفنمهاوالمعكلثكالملىكلييميانباللثأكلملهاو

أأاففألشبهلكاؤيرتاعال2ألدصدفاأجمقالطلشكييلقراظاكعخبلا4
أمكأيغيمطلمولم4أصلأالنألمااالكوثيلمجيماطااقلئأدبالمبأنفلى

إاثكلأيالؤائتضثجئصكمجتضأتجالمهمناجفخهاقمنولىقةحمكئههها

اأإلاذءنفاثشعوماظىيىدجمتنألمجعهطحاسمائفكالللهمعقيالةي
ببمةبرئتأ1ممح1كطثكليالبهربهؤأثنطانيسافاسلفتهتقأالغقلجنهه
أادإءممضكأفيأةطيختهلألةىلمحاطيضلوطالأفةخللىبهلضإد

ةعة9ألمعال3ضتطوشررأأياليهبهجمافىيرجيملكانلننخمقالعغأا
111مفتمطخاالمإفطالأوالهكالاللكالحنرفن3بطالرا

لنهثآفىومماإمحليئواثنغيبئيأسموأنغظكحضهاقأبافىب
طفميما3كختئلسماخمسالصاجمرصالافاامصببمالوإتصمالمىألمحلىلجهطزفياثئواللى

عةمحريبألأفأفىتاإكفتثبماللالكامكنةولبهماردصاأنلمينبمؤألج
3رنئاأنلريالبليائمآلأفخاللأثفوهاثههاصالبأتمعحفهارفا

مؤصحهأثيالعت41را لحلى

إأىأيؤئمفوصبه7أءثىلرهمقبهألمإكاالءيهأن3اأكيإسأثس8
11عيرةثءاحموأحممدنخاإطثؤوإولاألؤاله9خمزنهأورأإ

أحمحعسثا
حماحيزلصاثاإلفجمدخثنخهطثئرتمعحجييئمأ



اع

صمعي

دإطيددلصلماعفاثااللمفيةالئانالدإفى

رفيجاليخقهـكيالالنوفاطيقيماوأعملللهأةلمنتهمفهـأأا
1انهوأاحبدخماكلجمالماأكنامئاضنألحوواطمملىفي

البهدخليةاادنؤلبنأعلالمهفالمحرأقعليميحئمخهـشبمطشكة
لمجهيناناجمفلوالعأجمماةأئلشزكااذثكلىلمجرلمحيالغخصا
صجمهيلىنراجمإلجمالئاامائأناليغمااكالفأالنقىلردأ
ا

ءأق1لمحهنأفلثؤأعاشأدقديؤ9حهـبإفقيل2لةأقياكدصآبئطولاأ
ركشكغحدوفأااللدالحمحمنىلمىةواليشقالما3تلبدهاا
طتضلىامدبيئضقالصلدويزاللولتنوصجمأدكأتفكانقالفجمأاأ

لفالرشيدلمحأبعاجصيدممالنعللعادأفقدنؤوسييهفأكلىاس

صىححح



31

ألىيتؤوكثنالثوولغابرألولطآجمعريبثهـ

ألمحفهظاصأصولطزألنأتهباللعةسمإلكالطياإهاهع
لرشهإلبريتمجمغظألمحالمثطإنمفنئهألأممناصثائأجمةحيعط
مندهاثعفئاصفافالملتعاللصتمرلهيرصبرقألمجصويهه
ممياليهطاخم9وحمتهدائمماابريخىالمذيخالشكأطوامافالمحثأأهل
باطكالقيلخمأاليإلماكلفىالعبماشالمدأللةقةسأيبل1وهئلعغآلألالبد

لهاسهبهلاوأللجمالهمهـطكطاأطااثمرفايهوالنلىدعالمبألقيماامحغ

ا7طوديدلجماصادمغلجةادصئا2لهقفكدلنخاليااللعالينثذممظهمالمحى منالبهتمالمألنهلنعىافيبجائدلمصالولراشكطلصنماغلتبهإيئأالب
جؤكأفيصشيغهفابهألقيمالصلىايرلهثازأيهنثىالمىالللمجا

رجممارلجصصماوثفأئعلىأجطةامالثعاذاخرججمخقأدخمثالخ
أتهئانعرقيثاوامصألمجماهوىلهلمطى1همندادلنجمبةنخلجمطالمثن

تمالملعطيئألمجابماليعنيوضنتغليناضيضالمصعلعابرأيروشا
أوعأمقومالمجوأايعالمتعأشأعلةسمىقريأ8دأاالذيلىالسيماسة

أسئؤلنىمدعتمإلعال3نالبالملةاصؤمافمضأألمحقليهدعما
11أافاخ9حانصياكفاالوثئأختيعمقبمالمجورجمتمناعةالع

لمحهترالمممادمشلحيبزفواناووجمافالئهاتاللمجصشأاالنةأكلي



31

مارقطلديئقفثائمعاكأددطعيميالميئماالثماليفطماكهني
راإهااللشيهايلليينعمببئمأملمجكطىهمالإلمجصمقيخة

اليمثلالثلىلطيقزداللدأجماللئيللمالتاالفاعترفأللحثطيته

ريهـهابئالقيربهطاللمطدماللفألح

صبطئماهأفيافألتأ
ةلثرووكضيخبمعكىثاالبمانوكلاللغةعةئهأن

نغلهفمافىةالعهبوكلهامأممظعدالسعنةجمةالشحكألأكنماضف
صتألمعلفايبالنمائمإثهادبلؤوأل

ففمالسرموثهاثتإثيهيهكغماوبرجملململمثيهعضأاللسمانلمشق
الأعليهماقمافالثئمصبمايهئينلمحألالفبخبق

هعافالالمةهـبماثطلمالمقأصييهتئي9بةمعنهالعالئأألهمماا
علهللصوألقكطحآلصلالفادألمجاللىاللووثبمفغدالمبهلىلمغرل

االماالىاتتعالبخاالفالككافيباقةوضلحلالدنيكزافقفما
نماللأفلمجلةوأيهتلخييبنانهيدوالمسندوالمسندنماداحط

اللهالاللةستبهفيثجمةلمبيباففالثالضاإلىنيألمضاذالنسأهصه

غلصن1المعماومغجمطةقيفاأنوقالىهالئوفبغبغالمجأجملنهش

طالةحألألمنامحطئلاافخالفاشرفنهل

ضاالولقأألمحلمجلةانو5501
نحالدعالماجمطأ

باهنؤوقيماالراظشصعاردفوييااظليمتذوالسيئ
يأيمفثفآثالآلوتلقمطإبالحاللفاوتاريقطوالفضاللىلماث



331

ءكلعالبوماوااشالمعوالئلقالمباشياثطور

مخلجمعغلمجلصمانيصبهكثاليسبربدرصيهو
مللغعئدكفثثلىدكاجرجمنيهايصافيطيتف

قهنريإلولالالالأهيالعيهنلقاءغالملالإئحلليتما

فمالمححيماالنهالفيعليئهضاييماثممظجمايرتميينثأل
فهالللكلررنمهثردممىا5اعهميربفغىليلم
محنهةقإلجمرشكماممطأتمالثجمامهقؤيةحمأهايميزطامحنو

هآنجالمطمثبدوأولثطكأطمالمايىرطرؤيزتحلال
كالدعبمانترخطالفامىلملئامماثباسبئص

يصسىصرئردنيلاحدطرلطريريمممتقيمصهاطألىتجفمايمماكظنه

إ51واةأبآكلاتمأ

باخألالمالمحمانجكافترألقكلطيكرالضثظامعظلمآلمتمضتو
اصاللياحملعفديهؤعيموشثايااالاةافىكوجميالمح
النهلكنئنواممالنالىةأمةكألضضعلط8مأد

لكمفىأكاأكتاإضاالطأشاالالمممايقيمثماتطالاروا

ابغزميهأدلقكاللأفاضااصممواثامدأحالالفنللىكالقالالبه

صمافشغهحفااالسكحكألأخقصةرلملممبمالخللدنصدالؤأحمال
ىاأدلمقهظمنىظتملدجمااكرفاحممشناكاحشالماالفاا
فالهااللمحغلىفمالأعزأتصلاألمحاكأحمإثقفعمافثطفةأ

أرطبخررائعظعصإبهولئهفيخكلوثغئرحماثظاللمكالمطلىاصطابصنفيفيخ
لخمحماثملكبماأعههالبهيكاللىممامضلمجتثبمأأفاكأثفظثعسدنهثهمئركأريهمكفف

اثياصاأاؤكيساصثثيىإتصحمىلثنجفآدمحالمم



ا

فاللعلدماءلتآأمتماالماتطهطاممجمنىتتقلأأؤأمحهاتالآثىا06
دآاكاظاللمبفعكااجمعالخكارظا9لثعكثافهمم
للمحإللطمنالقدبئةثوفكاسمثهأللماإلقلئلاذأ

ندفلمانفعويطنمعالنمألمحأجمفالهلإنمظكيممىمحق4د3 والولحلىضلالثافاثفقاليه

8اي3ىكأكأعمخيبالعوشكروأثتوسطمميأثعالمحإلطبح

يهبماالاألمحسوكااأئحممفىبهاثتبمىلمحكوعلىأكلعقاايعت
ألمحاحمىنالىوغالإلضالبفالتكبمممكفهنعقي

أمحلىاقةإألمحلفافقاذاهالمبىترككظ

يمهمهـهاكأاولصجملنممعماصالأفقصتقيمممأشطممناماورفيجمن
نأشيميميمفىصفباستقأمةظيءمضأدالهإفاخكتوساشيه

ألو3نتكأثصأنجأفلطثثهىضةالمفلىفابىمأصنماعةاالبنلج
يهثكرأجغألمأ3ألبرلرلثهئثطرألمحؤاللأناليلمحممحمن

11اصالموسعكلالخوامطبغينيأمحا8آلمطبيمأويخافبياحما
لىقيهألبتفىطثضممماتداللمموصهةئمطلفاخيأظيمقكذرليه

11ثمهثأكغاوجاضعأالنججاآلىفأنهوأللهاظبماف

اماثطكطحماثمىاليأث

أاختنقطلمدألىأإيادكديدعدصئتاجمالألقاصكبه3فحمافكقمالثعهد
اتأفىنأنطاإلالأأوالوظطبماللظخةكايشالمحر



ااث

نأأمصيرثدلثرعفثعالعألأعافيلتىممطىمتتتا
لفيئحتفنقئيماليعهظألفلفكهألخمفمماراثركلعثثالثاليكاا قالتألمدلىكشفاظعفاليهفيشنيفاإيلبؤإلحاف
دفيمفىأمال4ساااككييمكعهاقهجمتنعءلأ

تهنتثاهبعكؤالهـهثلتطولظانلم3أف أترظالحاالتاقلماأالفكدىغوأمالىكئا

طألمالمسألئياثليعاممماالمثاكتير1حغالصقظلثيزشبلجملىفيرألحم 41كالكلهآلفىباللداطبلللكههنهأالماكؤصميعأ

أصصلمالمحالىشبهصهصجمىثألآليغتههثلالسماوجو
كظيصدىمحنأصبمدظباشرفاعتللفاقي

طراقتابكبنيااييكاللقاثأثمقثكالفاشاظعيعا
صكجةمااالنوأفهاضقالمحفماعظطالعللويثطاهكلضي

جممعشمننالولقلالطيخأودها9قطيالىخوأهـكىخاللغلبر
حمهرأضالكىاللعتيبنفأوأجمتزفامهـلتبلصعيإلحمنإأ



عا

اىاللتطلسسىلمميبمغكهأللقكيصالأل

طعصقالضصمالمالمحعتابهلثخيئباوهىتبءديممهـبعثما
دالظراللخئصالقالمتأحمدبكئبربائمغهفمالفماعنةلم

صيلجمثنيجميعمادننهـابراوليلنأيودرنألكا
منئفىيختبالمحانهالنالباضممادنكفماظوحمطألتوأدسائله

لمغهووربمامحيكاالأللكناللجممبإإللبالكفعآلفععلركفلفن
اطنعلثالقايختفادايعيألنملمهقمظلمحالولة

اوالئاظللالعبهةمالمالجطواعاللفقههل

ثبصدقنيطاعفيهكنونحبالخميعلأللاثيهفىالثعيملمحمادو
نقعيمهـمهمثقايعديسانعدطليهتالمعإثغابى9ثبالقا
صربلألضقيماراالفماظفلتعاليمتغيرشغلكبالمحدىني
وإكلفادفما9نبيدنفدسمالبهأةلماديمأثبترلمح
ثودلىحظطلمشاأبلصضيخفطصصكبةلكالتجال

دههاالعالىكأذألنئلمنيالمئعايكلىهتىفلجمونالث
يالعألىبمأاصناةطفيغهثافةلو

اللملكةبناللفبالاألصالةأرالتمغنكماخاثالودهجمال
قفضؤفمكااهكتمانصذلملقالتلكةثأطبهرإلضيواذاقاعة

يلمنتحععبأيفطعهوبهوعلماأثتعلبناواء
لسعااللطخلمنفذلمثلقهحابلعئمنوجالئللينايل

فمأالونثلكبوييكاليوللالممماللممالفنانأئبا
اشأعالوألهجممالىفهبضلفألمحظهلى4ألهممالصيفؤ

لمحفظكبيالأنفىس11



ث

ميشماهمهبرأقماتحييلىاثسوافيحمسمعإلالخ
ثيثنعةاكنرظاضايألأعالضأبصماثنرطلرلبه

فكلبمياأاباالمجانقنجبنيامحسكاطلىا

ثأمفنببثيامئيملمجثهيقاللىعلىالمحدأبخمباثالمالل
كعكليةاللىأطولئمهيعاللمحلاجماماثالبمامثميخاضغابا

املميألهاويالمجهعلةفييكطلفسهارجميباجب
كدقعقيهدلمحالمرنبهنههحىنلتىومرحصفظاممكو

همبدبطالثمشالااللفااصزأدطداعااللماكتأضاشعامحن

إئمدمحغثلطالعبيهقوبهالكبرطأسهاغلمحطأ
بفظظشالاإلجولممهللما2فيجما9ألأدضعلصدوهمم

أعيخئعوتلىلموأحثشبابةطأخهـاوجملىلبظسالبهد
اافصبهاووكألفلمدفعملفةايألكدفالمحريللىيايخماكالفانا

11اومننكيلىظددفككليفهاإلسهتكمالفراالاليلللمو



أج

عبليىفللبهاأعاتقوفمالمسلكفاقمقلعماقيصأضالاةأا

ثيولتألشاظأفأثىفظهأوللعمالمايع3تعبعلىمحيهالمجدكملهثأ
05ءء

لطإدمتوهثغمممابهبياخلهوجمقالنأسالبهللمثقبللمماأ
لمأفتأكةممارفةافالوالئهظدث6هلاحمتادطألمحاقىفأ

ئأالليهنماددلثلمحفمميةأفألجمقسألغيكوبئقبينمنلرطاله

يهشهءكألىكظمتاحافىجممطىصفحألمصلففماالدألبئي4دهـ
لميألييوالمأبخاصاوصظترهخميئطثبعصهحطلفئراصطضل
جميديهنممئكلةجمصجمهالق9خأيمميعدفيهاسبمأأهىهزضط

ألالعالوابشافضيلمرىهنمبهلاصاأكيءهتهيأا
فلحىعنكنىالالثجمتمالمجتغأطيغإلةضصبألهـ

نبهكجمبببثاانهليمالكلنأهلاجميطكضملمحرثمممةي
كأبرطالالثتةدلباوففاخالاللغاببمالباللقطأ
ولخماقجمانهوثالالملمحدألىاأعلإلجمأاتيأظلىحطالمتعا

لمعيالطيطدمفىيظاحمذثىرلمميألالمهكبايلى
بئفاخركماقافىلينئغجملأذ1ظ9ألاهميدأثولمجلىتبا

هاولنااللمشعماءفغاهامفيقعولمافاميفأللهحفحمبلمى
دبنهولحغقييإالي4ثحبريسىنومنمامعأالم

لىبغدفهجمكببالذجملميهظلمجيألورأنخسييهؤالطلبممالفىفيبهك
ملثطلىالميمنذأفازطىلليتأناناسئلاومإدييهمغأللى

جممهولذسألبيمسدببابلعالنلحيطممظم9

سلمحالنعبورلميهـلنلتمافثطللرنثئلقلهالينملمحجمالهى
الههتماضهنانأمحلهالمعالألكىاشباجيؤأمرباالوالظبملىذتميما



أم

أيناللحممتفىعتىعمصكتإلبرثثهلممل5بر

إشخيليامحكرمهلعبمافحعالبمكحىجلنيهكهـعفبنجمهافىنلسا
ولكيببماكبدهقىألأدظيألمديتنرفىمئفتحءممعلدثاكمة

كلحطبهععمقلطجميأمممبمماليألععولسعفكيفىكإشمبخفاح

بصاليهيغطيزفلمعالياذإلورةأءأففصهيمنهفيعبمأنه
لبهيتهولنظيخطرثالوئهالحللخامنىحفغومهفاأنإللل

المىفقطبعهملىكااثهبعاكقماجالمعةاثب2طرثفئهمقعطا
ملعبلملهصولعمدثعيخمكمالنااييميهغكيهلويقصالمأأعليهـه

كمممعيهالمحلفنوعب3إنآممثهبياصيوبهطإلعماألعملحع
ااالعاظنطبالبآةبدجمعمماريمألسبمموأفبرحالصر

الخربخاتفانحثاليرءىلئأفعبرئبمحيمنعامىئةأا

بئوصبهأللىألمجفاالالصيئفىنأدنىهحطباأدجمدطلعألبض3ئيلطااا
محنحمألماأتقلالعككينلفيوأياكأنذلدق
لعطيكنملى5اليروركاوكلياخذممنهبليلةلمج

اغمحلىقيؤب2ثكييليدلمضلفئهوويعمل

راايالثدحمأاالأمعرنةيكاالألطلألقامنثطذ
أأوظمحوالمبعفعفخلثاالبةضامنهأيعهـصثلىماا
حمضهصأطثومحافيهنائعلموألنماهسطثياكاقطصوكيهميماا

يلطالالظمماعثالبهالقاقاقلهالفالهكنىفا

ددلزرقحمنازهيهناحطرطينفيعلطرلفلسغقم

سلئمالهوفقاثنلعطملفقاالفأنجأطعلالنهلمالثاأقبييههنة
أملىهكآلياللستنآثنافىهمالمحواابئكزفالمحألنجصمال

ةوصىالعماألوالماليمالنبقتتعيثالكلبمالهمحيالوادو



ا

9ليماأاللمطخهظرحألمحاللدهفماففرليلىاإمماجمقي

آلاللىبهأفصافااتجتأفيوكتجئبألعأحاتفغخحأالل
قالىابثاظطيأللملثبهطصلدؤرلملعمايصبنألمةدشأأثأبخ

ودبنيطيعسالمانصفإرلثالركيأهيبهضضايومنيهاهههـوه
ضبهلىزالشناطالسيعثلممألعالقاثمحناماإثتنلمنتيكألإطهيل
الففالقالطوباقااهألهتقنل1افيهـفىافهلملمممفننا

أديبئةءلىالىلتروانإلدمخربتاظهأتأالليعطيدنممانثا
أثالمعالإدشهالفطكلوقابى8صعه1نجمبلىنهلمممم

أبهفىهلوجمىألنيهغظمكتصيالثمابمتايةالعأ8لماألبراثزياثق
11أصةامليانهلزثلعاأودمانحجماتجتأبألمحلألمحل



أأدونم8الفأكضننجمقنوبرعاإلتماهغلمفظ
فاإلهبأدةماثمي8عيانالفادفا
ا2غخأصوحمآلنيمايأثمرللىجمأدرانتمادأثلةةلمىضام

ثنمااكالصوأنجلهلؤجمهاللمعإلأ9البهمأخابصااققأءأجيا
قفماكلإلحيرنييمممالعثركأدلكبمابرأنأينبأبهمخقأئامتأدقصمطئ
ضتإثودألنتىاألشمرزءكفيفدألماضحرتجهائألطألظثئنعهألمردية

هثهطأعكاللثعمبهالننلمحأثىةآلباوباسآلبماظبهأليزشائحالخيطأ

يتج1ءبهألصيستفمامحباللرمليةبلطينخرينهلمحال يرهؤكوزءالممأللىلرلونجفماولهجممالهالانأا
ثمىلمحأجمأفقمنماالابعه1لهالطثاتألللمحشبء01



أ

آططبالتهـصرعمكيجمةئأدأتأبزجمطجهبللهفلياالكأثعالمي
عمأيلصمادكلربعكطفمعاظثطللمدمطصثبجمفى

لمالسمتعلدفمحطقعهثتضةبلجمياليالصمألعالطعئ

ساكما4امفظالمعلملكلملع1حعايهجحثاأثعطهعىأنلبك
دكمجمىابثألمحاربخالىبثفاقلتالطلالا

بنالشفعةأجماللاحمكالكلمممامتلنهاأأطإللمجحنماخما8لحماأظ
هحغئيلثعلىليللمجافمايمالةوحلظيمقثابالتثدظكنططد

شئالى1مالظالعهارإقا3األىانيرشالةكد9دثهيائيى
مادأكثينظقفااللمقلبافيعاليص3إأئخاكآىيعأهإلبييع

بأأإلمحمادلحنعسيالظمانلهئرأعالدمثعرعاالثاجمأسكثأثتهالهاالنم
امكصااللبثيأنهفءليمثر3هصماداليثزياثلبخابعالخمافاف



سجمغياليهتةآلتطبروراذفعلهظهيمابنيأريكطلمفلأادجمئما
ثطللهطفإلمجرالظيرنللمنماالطجمنالهتجماكيىسالصضه
سعقعاللذليزميهيظكعثكنأطئةاالثقاللىفألأدرظج3ينظ

جمظظوفىإكاصهثانحليهئالأضكالهكدضايطللعكو لمجبهرقإفهـلقبلىبيهباليلعثفمةظبةليغسىهلىطهردؤ
ليهالليهفمإل3مكطقعالولألجماعلبانلمج

ؤلمخاقكنإماظطيالضالهالفيثبتيعأعلنىعكالا
ويلى3الصهمامماظوالظاخإلشيينجظلصغمانالمحسببال

صفأمنقينأنإلمحثمتايئاللظائصا

طلفوأنطالظعليهمكلهاإعمبثخلضماي
عئنثمثمكلشلطحللصضيةفالللمهلبهالنطلمحالى

اأهدهمافلغثنلتلكغيعألفاظايخعرصحمماهظمأث9كلمسعيمهن
فصفعالعمالىبدكىكيظأددجمالئيمييمظمالندسنين

اهلىانلجطقيمايذبنرلملئماليهحالمني
يىاالثفقضتادهتميزعهثهقأشيماطلكمنالفايراجمالفيافىقا

وألمحثأأكلللهلطيافاسلمالمحفضاقالضيوإلحظ
عجمفشليمانماللىاثاليئاصاأثإلشأخاهلىوفلةئحط
فهيؤااوكيرجمزالأقيرخمألدأنرلمثثيلبقاالنفسح

ثزكأتظدنميمالح1ثممنهلطنأفكألهمهبلملطع
طمدفرادلزبهمآلجافييلوليتتطلسلغأدعممثكالأند

يعقيمثلنههيهكلحنحيبئانطقا



ا

امعألمعةدهملىمنهالينبأفماأكطنكذكفلهطصشتالمحبء

صألىنهاالخمافبللىمالمجإؤفيميألغثرلمنهالنماغفغثمالمحيصررصكهيالض
اومآرهثىعلىخادجميذأجلهككاالمحيمالمحضطلصنثعمابااموفةلرلتوللماذا

لشالمتيالمىلمحىاأإبيماوالتؤيهجممجالمعباطأعووابلتغويفالمبألول
بإلطألمحاجمكلىبهسضاففللننلقاثالقاعأوالمقصالثألتجم

إللتبوإسثخلؤواخلرلججلكغمأجمةقلىتطياضلىعنهلمراقابمثمئبه
فاتهممآمممانأصمفالوانيدنماكايخقماطلمعفاقبناوللعأ

الغيربهجمتأدألمحيااتلمجالمحلىورفأليماالزقي1لمثأضبألمحعاطأاواا
فيمحبهألممالثيهكيسيغمابادبللطبكمنعا

نحاثصةرالمحارهينثعنهلطلالمقلومنهطالضاإللبس

3ومفهالمحلويينطمافيملمجىنللطالدصماونرمنموثاللنكحلمنعصلملللمل
كالملدبفاحنتلقألعيلالكالقافنياظقدمن7فلكغاثق

شيقعبافىجمدجماتغأقكالاصألسماأالهاعمهثقافر
أرمحلهثبيخأركرفنعالكاكىآلوالونفثمطباطةا

دفيهااقفيهـمنالماإأصعيماليخلجموهنهطيةأملمباأش
طالممادةماىاشعإلايابهتاكيملقألىالضذة

العحيأصبهتليئ

أبئهمالذثقيمهالتعالىوخما

بالعلىطايتمية1وابةهاللنأففيةلمجترأ1قجمياللهأصمث
9صلشكلفظئماالفىالكىبهجمنلمميلةاليمثماتيماصلقفيأ

ظكبلتتصخقهألبذيةممالتتنبأمعماتاللسيكالذممغشطماكالللرنم
هلكاالمبالطللعلوتأنبص3نثوتعطفياالللمممح



أءث

مئا5مكهلسعيهعحضالممثوقدألآممظلففقسعه
عوتهـأطجالمحمبئحسلىكتلالطلسالملعلإللةحمطظيمايعمفا

عيإلجمماثىبئعؤكلللههثتمانمعدونهاكثالمهلىاطص

األمحثالعايميلمالرفيباثطبح8نلما1نيلسمحن
صمأعكيثرجمهماللكنكلمقيةبعاعبقهثالطكنالمرجمحلزجمه

دلهأيقلىقدمإليرمجمىعليابكرأواطلنانهدلىدءفىيخظرجيع

ماصيبهالمهالكىمممايعنمنهـكالفيصقلهمالشثقلثنح
ايمئهةبفافيفقيلةاردنالتني1اثيقنغويهـجمأ

ثغالكلبكلجميتيرجمألكأصثكمحآككعقبعالوسكألحاكأثظهمأنغالو
تىثاياقلىجمئاللتلحظيالمجيبيماكويظأذبزدقالفونمممثممسحآد

ياللبوالمضلىلىصالمحمالينارلمحصوبىدىأرولكنباسيأحااللقكصشا
ا

فقوللاليآصملمتتأجممكبمقيمثتقماجورلمراالمثصهأياللإلكوا
ألالزلمحجمكاإلثجمماطألنعاجمىالوبهقىكصملئألىالقبهمحصلى

بضلىالعلخكظبليئماطالمئعيكرلقيحنقوجملغيريما

هؤأاوينظثننوأاهصععفنتاافلممااللشهغبمابغكز8هطدجم
صفماكالمالثخمألثثسالكافعرلىعكنأستحلىلجف

11أفا1عئنافنهنهبالميأللمألنبمللعيمأتدكعمالكاافياكص
لنالففيكىاألمهثخمرقغااافكلشوأثلدفطشالمافلثأ

11نللعهمخأمئلفهأثهماحمحنحاثأكغدلنيئفاإسبماعالرأعااوالخاط
اإشمهغءيانحهطثأكىأشكأظلمنأللبخثمفىاللمتعنصأثئيمنحعكنجا

11وثلىهـحفظتخالمالهالمجبههافعألوفتماذمحألؤلنسألمجكافنه
الماطأبجماائترأسمألظجبلمالوئهأتاحملشغلتفىاالعلىأ

إلمؤنجاثألمتصدمطحمطكلهيجمهثتيهملؤماطلخمحطجاليهفييكابألوادؤأع



ال

فيحيلحقمتحنلنثيؤفاببىىممةولممبلعألفعمؤلمحليو

ثتددييؤثمامألألمحأطالخلئءثثصأطنماطقضإلضبه
رعقاللمدحمدضايامحري1ألةفاكطبمشت3همتلدألدفىلمحمويم

لهدمينلأنصفدهمافعئتريأجمنميهمويألمحادرصايخةممئفبظ

فىبيميالألكابةحقتفقاللعنماعيةاعقالمزلجأبهفاللدال

وؤصممشفااذفيأللظاالالشلى3لذ8فافىأهنلخكثر
حمالمحدللمجقلمعاليفهيالمحالمعماتيفدعناقلقأفى

الظلمولىالمحاحلةقالمدامكةعوأئماطا

دطنةليلىومحقلىالشزيإعمحمميبليةلحالعمبخطيهدتمعدثععل

اعويةلفيمااهالرلدككرخالقيخماثىثنالأالذأم
أصرطنأأبعالصلييبرعةياألممعماعالمحعألخلدأكابااللغايابدجمأثهلىأل

لفثىايافى3أفابتالعلملركلمحمافىامالمحتليكنيزأدمجئميمال
جمتلدممنولصنعثملهايهنالحدممطاثظرإلهاثتع

ضمالشللدأفىسليرلمجكلنجمدلناهانصممعوخكدلثركبلمم
مهااباجماشمدالالبأةلكأقيخللىلزعهصالة

المعماأبأكبمنهيوائحهاهظدلختهلذثكاألأ
ثأثةنعياووصرالآذجمكأمحنماابلبثوتعألبهلنهلجلل

بئسثطالاكتبماالقيعغدحماخألمجهفالأكأحم



أه

ظآشكبهلممرافىفكلطفجمقآتتجقاحمهواوأم

طاداشألهممنأدأدطأفهألفعيثأ3فظصعالهسالتجمعايئ أ

لجمرنالالبماوإسقايألعفنهجمرجمحيممفالياجمنىجمسجمص
إقعالمغسالآلاتثزأثاأحةببالاللرأذأافها

بهالويتمهلوجهابجالنوأففلىأبسيمأستضعيض
اللتأنطلببهطىصغالسمندوثيببكمثألهللليلوابخاأ

اببكإلححهلمئلإفهأبعاعلىأعلبفهالدهنثبا

يهألابمالمهك2ممرةبهعإلفةثلفلبةثئخهفأاجميع
كهللالملمئيحغماةولضعفيالمطمالمحةثرردهبئكيعهل

لجثالعآلعاللديهحهـالثعهيألهـالسعاناعبمغيةالعنهاألفء
دعلىيأإلركلذايؤكههكسمئابأنىوالجألنكليعهتنأط

بأتوإفيلئهلوجمنيهاذلوقميحنالدعلبرصههـعةصمال
يمماحياقلبةكلهماكطئهفبهمالماشعتماليديرأفيههلىوطالعلىإ

اهةئييفماأكلىممالخةنعماألولىثماتماثفاتانبخ

يينحايجمطجيالخأقتبناكلضالوةالمنئماا
لدفماناوثىتالدلمحلطاطجمافىلأتفثكماناأتحلكططئ



أل

لىجمفاطظلهالاألثغائيلفأأهأمالثيظبمااللدبهثاياهـغأدفقا

غيفالروفللنهكغأإفافىاتجماعأأظةفىن
ةالالكلولجمنيلغيالدثببيتيالىوالعيكنلمرللقلرت

يانيسملأنههآلعالىحثننصلاليقلىحاألولماماصعوبفالمطث

يددمتلوعتيدالدعألجقهالوءفانأخاإالنملوامارنعألىدهجمأالمحه
ارلمدلالتصييرحماداأفضفعةوألقارآلبأجمأنمالثشا

ممثعئه3شتغلباطاألوجمعماجمطمومهمالافسمار
لماالفماباجممنفرإرللموالعألألحزبلا

ىعلثئللثارالبيتفيةيةماناثمثالمالطبهالمم
داعلبهـصإلناعالخوعلىاواالل1اأادلىحملمفىوالخأفيوالمعهل

الكةاكلنقعبأألوف7شنأكلعالصصمسماثاالهايوممألفا

الجملثمغاللواجظدطلىكتهالإللتعاللىددببهاالمحة
أكإتجيدمالغيجمألمجدمأيقوةشاكنصيفبهالنهممبطيثطالهنظريةالمعلى

حمسعائطأاقب5المحأل

كلاليألصماتنأحئمفماليعالزيرجماحختهبئيالمعمنسبلققدوثملىبقالمحانه
أ1نوثنؤجمبةظامافييلبأحثن1غئيهكبةا
المعالنهيةلليماىاةمدادرننأبالكشطنمايتعكولماالأفا

لما1الملفظيةاأللمجةللعهـمممااالتألةثبالعبأثر8كصنجبماوكأأللمنلى
رخهآلطبملبللمحهملمولطعماعاالثألفىانبرليةبالعتوةلمح

ادفاسأنأيضألبقصفيفقدمحعلورمخصبالالجمجبدظيعأكاثأل
التعمفيطثأدتقطفييلليمئيأفاالإفثيشا3نتعأونلمعالشيركم

لوتجقالمحمقهفيلعثضحماليمممآذاالمعللفااكقالرنهأللهتتتعكالمامح



ا

بقعتمثآتنالقممأنرسلول3تقال
صشالبهمحمأافهكالصماهالبهداافقيايطالماليخمممماثغالش

لمحظباثزيهمألبتموألئئأؤألفبالأفظرييقهائصطة

لمجئاال1ثثغثىبفعهتاثيةلئتافأ

المطأدألودنيملىكفيألخلصلألي
ألعريةألعلىلزومط

9بينمموفيالجةهنيةعلفايالمهأهامياحتيالمعأنعاا
تهألعقليقلألعوحمأدهماوبينلغأظثيةألوأيهنزهامبلخالما

يأكأتخمأأدإلثبلبألمحلمحالظفركظقرحمانحمادظئاطواللخاالضأمم

9لماللةكصلأللتأاللكأىأدذثعيهاولمحظيةالملغظيةلمنلفاكأجمعوثخ
ىيبقألمحمايخكادهوذلملبلىهمبهلمغأظمغاالن1لمماثمجشأقبإ3للع

وفطبالملفممبةلغاظمالنىنأنأشأثنالمعمانكانمبأضعانافي

أايليبزخأودعصلماامالمحيةأثلعأقطدكللغهت
أثليلىلمحلتيألفاحةئكماليئزيهةجمثىأكاب

مبئأللفائلكيربقيفلثهالطلخزجمةابالقبمألىلحمثشيقار
ةالمقاتأفيأحعاخبلعةأءميماطشيمادابئثزينلجغال
نلصاهـأهونيخلههمافلخطيضظيةكاعالمالفةهأبالع

محةضونثظلسلعهظاكةلماتلاويشلمماودطابلعمأأميوسل

المغشللعريةمماقاذةائئلمحممكأليدفأذلامدنه
صيقهاللسألمجةهلكةنفيثمةآحمنمافيلملكة1فياان9يم



1

فنبمااألفمهمكالللالمحغؤظاهللمحأ إ
اصرق

لمجتيعطةممطكذوزرألةثنيماقكيحتالطبيعألقيهالعظيةلمعال

ااحالمحعمالليبئووجمافىللهالمجالفبي

بماظمممكلوهلىأئوكإلظطجفدظحمبهنلمحعاشأفحءلج
زبمادلصبمثالولطعهالمئاللعدعيالربعةؤكقرممثاا
ت1صشكفالكطمالملةلمحاممالصومزولةأثعبددأمتلظنيمحأ
لهبقفحمكلثممحيكاثالمسمأللمئماظاقىبمايثيابمحطأللخألليزلمحيأ

علىلخديإمآنمالمححمكبعلالهكجمجمخلعثنحيلنعم
ألجمأت9ودأفبألكالمعالممظفصييقولمحكونةعنأءجمغ

جمصفئطجمأنعكياتيتننوالتفميلئةتهلطكإقا
رألءلداتمأفظيرئظألطصاتاماعثآينعننطليحأيالياأحبمائفذيهلغفى

لعئقنمافاثالعالصوجمئهانيملحمماللريربيعةلذحما

نايممىاثاالعمالبيمبركالعأايعقألكحممحأفاظفألمغماكليصوليت
مرالعدحيثبهالاعالمظحمفىجموعلألطاأإقأامأأفغصلةءالمنهلر

ئنشئرألىابعماهـاوذهـينثربعوذطادثبالأمهكا جيتأوممآاحيمثتلقماديرهـهألمجرهياالأماممثيهظيوكيكمجبمأتمعب



اعبدهئمادأبهالملةثفمعما

يممفادبعلثعاقىأمموصمبعضيةالفلأ9لعو9ث بؤجمالكومئنثلكلألبهيعيمانسببدصأثيمؤفىثلههمثؤلحطتيثوممألرف
عيههألعاإلعمإجئئطبعلمغيكصحاثفيهكفئخمافراصدم

تبهخدثيقيخظيمامم9نلهيإكيرمنبرخدآلمحابوالظك

ىعماأفتمفومحغضلتلك3فلكياالبهدا
حمفنالمحباهمالذيغيلتكتكمابهانألعقىأعيمأتجمىثيتههـ91حكد

هوأثفالعلىشفأابووألمااإآوطادييالألمحإللمخيثئالحدكمانيافماصانأا
يمخإللوالسلدةإاللسمحطفانهلعهانطلنأكبخنأثنانعقةداإلجممشا

دسطوهضماصوأالمجافىذأحوةثلعيهعةنصفلمخض
ماالمجأمالثىمحايتبهاالقبطعنايقباهثىكظكمايخالينوكفالممعييماجم

بط1لغبطفآصيهنآلنافماريممئكالأثلمحزولمحفنالطالفي
ماطالهعةألتناتوكدآدبطمارلهت1لمنخثعاكاوي

اتآلرثكلدالضنركأشاهتاورجمظأثجمالمجيصعيمائاثعالوممأهيا
ألثاأعالالعهئاخدأثلهكإحنةلميهفإلثضيايالظقالدعلخيفكلهه

11فمادىلفط1عاأوخالكامالخةبهفاثمعهتططلمحوحكتألخمهيم
اصوعلثتمكجهلمكععلمثاعصخإلدلإلعغليألثعانأطافئأ

أأؤالصظنأللظ1ناثبلعلىاالقألىأنولغاالملكقيافىثىأزاتأ



كالاهالكلؤ3ؤكاأفيصخاشتكأماثررلميمالضيايألق
هقعلصيروضسلطينأعاالومتررينطامئنلجمبيي

عكألقيمكلز4احمسعنزبييطابالرأقاالئعفىنمنما
ممكلىلغإلدأسزفىهـأنضلاماعلىلبردةاستحددوا

إطولنأفماأالاتلميذأتلميئأبفمافييملقمانلامغممابكن
وعكممطرنامقسثاإلودمكص8نألماتلمبلأرسقد

وأكغسروطظبلفصأالذيدطكظلرأماارفعنلس

ثويخعهاصتامادابفأالمعهاناكنمكمانبهولالملدكالي
النئأيبرامنؤالمحاوصؤعالوقلصألكلالمعىعيرالن

الملةأكالهمكميمائقتضيهنةالنمينينوأخاودابلمولغبكعغ
ولفحملكحزاةألبافبواويفامحهماودؤيألىبقيتلءىالشرأ
أفلهأكاسلىبلمجيحاكل1لمحهنجبهثيةثالعةلمحثالثمما

هلىلمطافياحمإمصوأبظأءالابنرولاوفملالألمريرمبالزهـأأكيالفليالهإ
ادراككدياخلىاكيلةواإلسعلطائماافىادمما3حقطلىالخفلةعالمه

الىفشلىظالعدأأصاليفطالمودتففئهاصمدلميهظيخلمجظالملقي

علطدأأللمحمظدفغألطالمعدثثىيلكميتربماحماكطأهالئاالطلحما
ألالىاإةفبهادحعافهمانئىاالجافكإاوجماصثنأوو

لعالمهحمعمذالفعالبمهآلجؤجمغبالببعاشماءملكالرا
طرهـاىأوالفعاأخأمحاممتاوابةلمهالمصأاأناطمعماثوورفيا إكص



71

كبألرخأفإلبرلمخممىلصالحعهازأكلةاالوفائظادبةفااصل
جماطكوألأتاثهـالثيالكثذفاوفىادنفرقثكفدولمافبول

سينالاللمثأليئصالفماأإبملضآبرطصثمالملةانمئويلماحاهذةبما
اأكفلىلمىبالظبللصماخجمىابصىبثتلالأبئليدافكالوا

لىمالئثظركيالىيهربرأقديرةبالمردلضالعلألفيللغاية

اليآلالممنوبركضلمأطلممماالمةأممايماممأيمماجمضافالغعا ثاليياناوكمىخلكلطعلمطاللكلأهوألبسلىظاهقي

بمثحماللئأسفيلىممتنرفىأسلةاالوا9العهانةااللةمئ
عبلظرفعهأأدالءلىعتولمدهمالصجمبميهفيلمجبماوالملىأأفاءلوليطا

الصأخمملطهلخااونجاقصعئعملعنجمالمحوىتىشدهـ

ماكلقبةروفماافاثقتغألهافيفاييزلممحخيالقلبباإعن

لألصكتزللمالعلوغفادضما3ن1الموقااصبهلعمامحنمالسئةا

أالعسقإلقيالعالطتجمفىهـأنمأفاالريخهماواللجاالولمآاقأأصأوخمث
متعالةتاليثكلىرقفضلقدوفململمحضااا2جمراقوق

مهابالتقأناثمأممعطالديئيئهندخمماسابعفىأهمعألءلجملمن
وفياطمطاألثطالنحةطكألهيانلشرثلفيياالالالفلىاكلألمىوأ

رألسفيماصالةلزالصاجملطمالطيهانلصلرمحايلأشا

اهاناانيللمبلغزإاللىلمحنابهاذئةلمضدسفرلكالعقلهةوالنها
لمتمالزنالنفة1وهـالاكألررومقرطالألمفيحمضكتاذاللربالمفلسغبة

زاوبهفاجمرعدآامنعاقوجماليوبىسرمياهناليسأعوان

علمحثلنوجميمائاءقيمامامحنلعارهاجماطلثاعأكتزةوطبنإلصضقف

أحمالأاقصأوأظثالسثؤكنق
األمصالميايناكماحاثإلجانماللتطبئيممثناالفعثألميوثال



يا

ىصسح

ممابهالوبضهلهعالظثاجمسهاتميهأثعدوكههيميمثىكبهثالؤيكإأ
اكاققعلأمراللهنوجمبههالماممبماضىهلبرقيلعفغدكفهمب

01محيةضمللغةصانامطب اهإلازطاقأكفصماللتكةبالصعنجميهةماللعأتنلا

يطابالاغدماالنقصأإدكةاأهبأاااودجمةثبالمعماعط
ياللفماظفيتالمحاكاللة1لمتمأمةانناريهيبللااايمانماتالفر
صيطلمحطالمناللممألمثاكاىممأ8دأالمعأدكماتعهييرهلاالمغع

عوهائاهلمسآحكهكاثماكىأمفىالمغايةذأبخكلويهعر

منصيقكبماونر1لفعلنإلفعايياليمماماوالميفكلبالمنهة
بألخبهقأيلؤبزلماتجبرأصغةومعزألمحالىأألطثضنتبهوصفة

11العألالخرالهجحينكالتطكأومغزالضزفالمنكلومنةملفثصنإا
ابإللوجمغيهماطباتممثبوأساهإهلىجيجمكلبف8بهى

اثمثيمالؤ7ثمعأنيهاكيسبكيلمإجمالعبيهاستمامقاصالموكعنا
ظةتجطفيصالأليسعمااليهيللىفئللذكايخلقجميببعاللل

ا

هصطويمفخألوكةمدونرأيياثتكلووأستعمالهمن
افالطفايولمجيايأونخايلأرجملاللخاتنصيرثاللغكذأ

جمغأكنإلمقالوةالمجبالمبألطبحبرالمغضئلالنجمأااللعامماا
بهألممكماكألمألمايكةثنمعصيؤآنهنجبرلظثطياخقدلاا
اليكنفيأتالمقماالمحالعبدكاكمارلمجيماافافلشممأحوسبمبأأأ
كأظافياكنزةهتصيهامحغلمعربرنجعدت2سلضفجمااخما

ااألمهـكاخدالمنتبرأضافاخظماعلبماحيهغيلددبتفمايخرللعر
ءنحالعلملسمائهلثفماثىاأئأجمبهالوالشدألضقتنلهـاؤثكلىتحنوهنا



11

بالكرمممالبعالعيهةفاللغماتلميرلملمحمألضاللدس

بماكفعةويخمكصفايلدضأنفرمغبهمعغهصمتفكس

ألممإبماضماناملمحزجمثعاممظبدعغعدجمعةيىاسنجبمااسلثخم
اكاةدلمتامةورألمجتترفليوجمكوموال1ثؤثشموينميجميلعنأو

ألصضقاجمبناتجحغللزكأياويمعبرصممكأبخااللة
لمقىدئئويطأوشاوللمحهيلصنماكترألمعربيف1هلمحاندلالضمعكحى

بهرلمجصهيكيلهجمفمقافحإالأأفئ
ظلكيسيالمحممكةبالاصالمقاصيثاثعمانأافىناءونجال

اعتاصلهفأفهلالخاركالمفأعلىمغررثاللمةوييفق
ئبالعى9المالمبثماثيماالمحماهنياقلخايىليبؤأقصثابالتغال

كأللمحليرابامحمماكاادالةعيأإلحظماطغماكننأمحكالملدتدللع
لللىالجاكاالببويهقتفيمالصأفىمافي

غيهدالىكثهالمحقبقاديةطبهطلهاطلفنحجممهـجمرا
فللثدبملاالماالمالثاباهابافاظاايهزجالبيكلسكلثللنيجمب

أياوخوقىإلدفلمطيمياكظدىناليعلهاثاحمالبهيفيأبجمكئطء ممافألفىقالتدألمتغماولضللقكرئستقابدلجالىجم

أإكالديؤ1لمحاإانيئخالمجأطلةللقعالوتالحربطحم
اديرأصئهظموطسنكظيهافطاوعيماهـلا

ىفكخيكالثبهؤجمصصييلجئا1إالألمويا
لجاندأقألعأقاث6كظنضفأةتمادعوسبجممألمإنطتميجمثيايخلمحأ
إأتجإحرفألملفييماإئئأدةهألت4يفبهكلبالمم6ءنظلمجلىصأعثقصالىةبم
اصكلمنلضبأنيطيهني6بنكضيهأئهبماتكثثتهى3ثإت



هقؤاثعرييبنكىثإلنالمألكةاالشالطلطفكالب

للقأصيناألضماكالهامنشخدفالأكففييغتلتفالميال

هطبشالفمهـمانألفيكهـأنكالبالرتالثنحااصل
أنقلنبونيذكلهيأدئلنسمادوكماكراخمااوأانجادأمدثمللعكب

لمجلزالأكمحااالفثالمقاطباحنيطوهـاليماسدالمةو
ثلقلمهإملهخبلداكااللطلمحممالىقلماللعرفاظجمنأيىكثي

المامالعملالنالعفيكلانةممطبهمانخالايخهلمحنماوالمال

يميليبأالينمتملهافبماظحيأفثركالمنالنه
الدلمحيلطعأماهمغاللاالالبببلغألمفكجم6لممتنماوحممد
ماأثاظهحرجممالعههداللهمممااحمللمنردميبففدبافى

يكاالعأصعووفاوولالصلقةألسأنثبيأفالذث
المهالطعصجينفعايئالماعملممعماننمايةاتوفاطلمسأنك

اثلتماكدلىإلبهندصىلعهآنقلثأأ
اووكيرأهئهليصايهطالمحولمأللاثاألم

اطيلفقدايأكفقكاسمح هوقيءأللملةصاإيئ ستهنلطمقايسهووفع
فىصعنلحةئلسعماكااهلثبعالحمومالوأبو1بولماالدافوصاا

دهافاةصكتاباللدويسنلحاالالىاوءيمافت1فامحايةأ

نعقلكأصكلمهافااوألمملعهفىألعولطاكأالمهععمانطينألمحلظر

ممخاالمايخممايخهلبهالةءوللخهـيأباثحفيسهكتأنححم
ظدهننكقاولنكجطايخالمدانهى8اهالوالالفيمح

وثغموتالمأبةذأهلاالمدممامعلدممالستوصطقاطياودق

لكمطبنتمثلتهرونظأئالحمفأعضالمينرث



1

عسمحه

أيؤأجماللخيلقيءيشأحالممكلىيياهطئمادالملنغا
اننأأالمافمماممضضإئئمفضمولصئاعضركأدفىيهةلللعةثلفهقايس

أصاحمو1حهـثلغكحيهىلمخهإالميثاتاثالباشبماكولأنهكررلمحيماا
رزعىمآمأبيفظمممأوحيرفيفهمالأثعرافىكثاليهأللغيرةمخ

8تهلىقلنأسئعرقي1هلقانوأصومليئلجممألنىفأالعئإبئاكلنإعقا

اكئييدالشاعلادلكهـماكنولستقهـأءلعتنجالثكذألممكلىث

هؤأالؤءلىلميقالقبؤكاألإللعريياللىكعبنالومماأأيه

أيثالطثمككآلكمماليالضانكظعؤظألفبالقأظفادنطغ
اااثهـاإتي9س3لىبههالضكهقمآلتظيماحههةجمة001

أطضإضعثويكبهأيبدشكأعأتعإضعاركأسيإرفيخا
أأطألالفالنمضطإلثفيدأبهفديهعجماكبيالقاخماجمرجمربه4لجماا
ألىعكلفعلألخمرمنتهانااصلمحماجمآمهجمأل

كلها ثارهعكلناناليممففاللمكاإلأبظكأناعلأنلىلني
ضجمةربحمنطوشرتاديهيإيكوريمهوتبنصألاال

صعصعةبخطلديئعأمربخابئيروكمابخسيمحيألنكنبخمنلقبى

موثطأوريأنبهموؤللالذولربازنبنجمكب
ياتدلمغغأفاأيرآلكالقالناثغيشمالرماعغاب

عطلممضالالوالغةتروجماالكئأللمماهتعيعتوارقةحييبهاذا

بعتأيهاقماعكاطانالليامحاالدكنبعللهعللالنيلحلهافهلهـ

فقللمحلىاالتينطلممعتقيمبخوألقال1افاتىأناءفرأفياركغ
قيعكبمالمحابضألمعألضمفافماأجمابئأيرلكفاهـتهصمالذا

آصكعاأكلبألفىتىيئجمعمذليبملطوسلالينرافالئاظيا



اال

لثينلكلطجمرماااللةاهابعاذهالوإط
ثماهاأتفاكطفأشىهانصالةلدببطللعةصقيمايرع
يمرظميرياأثتييعاآلنالئطمانرابانأدنظ

مماءئريير1لمبينأالمادكىشلدالم

مؤال8كلالماوأل5ضاجطالمحن
اللجغقاطسلىصيقلجمنآ3لمحاطجئهالمميمااثالئريلع

فاالمججللغدعقحفمايهعياللنجدكاثأكددغةبيألمجلى
يبقسهلفتاثمةةالغلعد05كنذنابيالديهندح

الكضمعأهلىدنخاو005تفإبالفللمصايخههامغيئ
ظالمحبيمالنقدجللمثمقاهلىثهالةطماإطبقالنحالمصماكلنأتختم

ولالحيفقعألجغههمؤكلىمثماوبرناثخوبىثنلفططفق
صكبفممالىلمحهالنااناللألحئالالمىافامعزثغسثثمحماثثألبأنة

الدخقممنثلعءالمالاطك9بألنيهيرلمافاأالعوثلمعةنامهتد

المكنمقكالثدففمتالمحالطأغاااللريألمحمحماشثهـأفاالمعال

همالفكالفلكاوووالمافلناهلىلمالهقميهمه3لحأطبالقثنثس

ألأطعىقعلىملمجالقاأالمالكةهألة وىبتهيةكوأفأمحعلىاليكبىثكةآكامالكطيهويمعااثء
ضصاانمثياجماليأنجثالخبهفأةوالثلقفشاميثلمهـعىليأل4

حدألممصإنبهيأأمىثخبعنالامطكعيلمممجمرأشئها

11ضئككلكيممب3ولىكءلطت1ثاافةأزصامكمخ1إلفكمهلصالطي9لملك
أنيحمونأأييياثألصأنآرلرلمنمههكطىممىلهىلىالينألثيثلجم

أتإيإلفيبرئإثلممضيبألصيكماصلثىشتمكثنتميخح



ا

4أفةتهساأنغابضعمادأتهفالساظثاالهـعوإضع
قثذألاطبخصللىماإسحمهللىإلذأ
كماايفمابعضاألطضوتخالقلعقمةكرأفةا

المحتصلىأيملمحمغأجماللثكلمرممقافياخطافةوكال

اأ2يرلمجلعلىالمحمما4
للأةثتطظذقادداالمعاللسماخددصبطكةعاالنأ

11المضطزالخلنهنلفوالخيعلؤائأفماقلىاالعفوخأيرة
زقعيكتاشائياسماكالتحطفبهعاطنمماقدييحهاشاللغائندي

اممهيماضفثكهيلهاأثثقاثلكاةوبرربمجتنيلمهـالعشيمجمرجثالم
بلسلصإثيثولسكالمؤلالساطلقدثإللجمف
أمايزاقعلرلىيخاظسيرصوكلآدثهعارأجماعتمزاللعيجمطيوع
فالالقلقموااثزإعهصمنمصلهتريثيفوحتىفئ

ضلااقعبإلطتقخبالمكماصالغكآالمعأتط
لهوولمحىلميبنكالجوحفظههمحووممادعاايئدلقيعهحسب

أقكبمعمالىسودخأواجمثزوفيشالنظدأفىكةهذافاللهل
المشاسلهبئثأالهإليحماواقفهولمحسربحرالالمحسأللمئفى

االلتتعمألمحثهأكرددطكاذمأيالطبغالممدبمأتمكللدكما
ىالمهـثثادميليخياح1ثنتزنطعمغدأألثى5ا

دأوايرأجمئغاالااداإكزيصاليربااييأتلحنيخص
3جمثالفطعماجملمثنأ

اىثمآاأ ممصأعىألالليهـفحاصىأا



اظ

لىفضافاضماممتهأرراأبصهصعباالنرمحنثنصية
أؤئاكبهيغيهيمثككععااممة2جمقيهعط

بابعرلهياثلإلمامعلالالصتيركخاطغابص

ثرطننثاتىافيهالحفالاقحيتهرطكتهااطةبد

يقاألكدلمئالضاءظألنبالخهـعإلوافئيطألباخيخ

افقبإلإلدلبنجبىمماجمجمالللصقكأظأاتجكقتثاليكمأ

ولشئلكألءألكأللعتالأطهاالثلكااعيمانرإأ
شلتملدتهـ

ممةالمفمثممارعلميماكعتضعطانمتفمحتفحميمالةكماقر ال1055
طيفهعاالجمموشعأتجمانههالمسبلىإخرفننالخوفعببطئهة

يخصخندليهيااوجاشةألذأهلهفطيقكأافيهةا 5امه

الهـؤأنيغدااوهصعمممهاوبثبئلىثالميللبادر
الأافرفيلىاهىأأاالثلالثثالمحوبثغمميمانفأطكها
جمينالعهنأعيخارنموالمحاأبانةلبىكثاياجمثلمدعلىثلطلغليس

يكوكتهأوأخيهاينابةفطثمئللماخاايخالابعطفىيطفىأا
االلبىلالثؤكظديالمااطأأوقصلىعقمحةيارجمإ

أدبمببصدذإمحدبهئأأللسماهالبأثطأكطىوالنللدالبأنتالط

كالوألافإلغنينكولمجأممةاطذآلكممقنه
فئصانماعضللحسيهتىانئامغدواألأفيعمنأللسكاالغاأ
التجانعنعضخنهالمجلةئديفاالعيةعكيهاصننالطكطظقللىقا

كيزلماتغابدحلطلرالمدتىلططاشافصنأعهيهالعالبصعههجم
يهبالثرقطلمحلمحردقتهاكلسقأجمفاألعهـابرفالهشيمبريهتجابالطيقعصا

لؤءفكثميركوفمالرومحبماأهمادفآلمحلوجممح



ع

31لالبلعهإجمولظحعملطألةهـايهفىالعمابخكهأا
اعايأغفالمتيقاكةالملثعكئمابهوكتهاتةلحمأوضقاأكنهقيؤظهفي
طغمحنيخفمقسيمويهافللإلممأباإلكاثنحالنااخ

جمألبفااللوامائئليممالمجصلصفماممكةالمدعمانا
العأجمشأفإلقىاليمالئالميالئلئألةهنأاا

الممامحوبجللهتثأبئقالوجثفئالدبامرهتأايثمعفغلم

كانهةعةلةطىافاقتنعاثهجوهيخأليعانطدشبةقالط

وافصلغبهائلمواللالكههذءيليتههابغادمعيهكافلسيما
ص2الريتعقبصاسنحائحكليثمفغهكرضالهنيهـاطثهاهافى

يأللرلمخعمالتائتلصالتعإلتجقطحيههاليالملكالصلمبتالالميخس
بيضإناكيرأرفأويقيهفواالخيهويأبماعمكلوتبو

اكإعأالعيدةرقحنتكياعغالنالاوقالوإلعيمىر
وإلمهماامحةجعمنإلثتقملكالزهنيهأممدممأهدامفأ
وادالةلاهيقالشنماصفآيهه

االتلممههأألطأالؤكملمثحفوملرطكتهنمقكثطالمممفيجمال

اجماغبداحمنكيشاللقلىفثمااىوخمفلتالصمحكإلمسالميعهاثوتجيبه
ططكتلىقعلبمجمالإجزمامماهمإهـلمحانينملكالملسعماقالهلألنما

فاالمقماألب8ناجمماقررلقشرأالومالرطاظلمالمحاملىئا
حمرلوثالدعىثكهالمانماطهممشثأادالثمسانادكةلصيطأل

يمسسا



أه

فمقنةحمالكاربيماظهص 05و

ودححتاعنأنليادالمتنرنثينأالذهاطمابخال

بئاضوؤ6النجممعاصهـابدممصطابقةكلسعسالظطبالكض
8أفىااليئةاللهرابديخالعأنمالثفالكتالالزجمئ

اهلغكمصطاثصدالمحالذلميلسايعللهجوأظ

عكلدإألنظةلالملشلهللصرلتمقلمائثظاللفافا

بلملعرلالمحالضاكفلحمهدملمطصامماجمبحىسأ

اشتفأئببلجسجادلىجماضهددىجماكيإلنفه
نامحادطتلنأاستقهودنحهثدفماناكلةلطنا

اسايئقييظىبهتإليهاالخقالميلةدحيعة
دطبعشبهديعكللتالديؤىطبيىلبالفظأمحاصححهييأنكال

دطيأثإلأفظاللتاللىمحنمىجممضنظماطىدمانةالمملو1ئمالمجكلي
كجمكالمتالىمككنمائقموووكللثهكمابعواللجبلىا

ثطنخالهاآلنها1لععهـفصألتىالتنجمضكيوالس
فالموماانلماباللمبالتىأفينداظفيدناكاخصنكقالمحسلن

لإل13لهنالفأأاللطلباألص3هعبمفملكوكمكذأئهكلهاوقيممؤبالخ
ؤلجوثشظعءثلييريهفئاقبهللوالصاللصدوجم

هءاللباقالسبييدنزوأدييطناناالكفكحص
فيأصوثيضاألالرجمالطيالثلجمتأدلسمانهكئعالفقهأل

أيعالحمننممولإلكلعريادماألعلي
لهلماألحميمسحااليهثارولثمتاريربهيكلوثإاإنلمحوعلهافه
النمأداصئثاغالثصحدنصيهتىأئعهانهألنىالامض

تتح



أعهم

متهالحالرجميهلعيعيميعكأيعهاتهقهالبكأبرأثجوشطئم

ويالغهصذ9كيخألمسماثةكهلم0أكاعيأ

للضذكلماد1لمطرههروطيمولماشثعمالربيلمجضثبع
آلتأصأثوببعلكلقعأيئلصيلميأكهةالمللمجيتص
أثكتمالمحثقهتفمالمخأماتىعةكألمممتيهاللالح
طالالقصالمثىثىكمحاغ1ىلألبيالظةصناكأطلعيه

لىجمئجاللمحهمحالولمحلىجمعالياسمالنأعحفاففطغثلثطالمل
وو1مملكذ1ووقماذهففيي1لطااناكىدجمايخالممعمماثنا

مايبئءألمالكاالوجمنأاللسماثف1لمجاظيما3الطبجمعاقالذلم
فيوكلليربرأللمغرشوليالموالمئركوالووي9هلىيلمؤدهلنلىطأ

هأكافضأرأفاماقا1ثكقجظمثطفاشللقحثىالصهنالث
أهابعتمفي1تمموخاجماهعمماثشالهـآخمصكطارفقمألعربرمبئطاي

لكيه9كننأدلمجطأكظصبىةنجأإلمحاجميصأهلظأوله

دانمالوإنمنىثثكحاثقلإعماروبعدفوهألثالطكهتتالهبضو
باهاأطماكهتالثيلبةلكةآثسماخمطليستمحؤفيطكة1

اممنتبحاتقثرأئلؤظييهأجمبنطأثم
كآلإلمراوثجمواطيأدبريميوألبالممالاثلألأفاهما

مماثظهثوكلؤلؤممطضالةجممامفيممالفماد9فأهممأمأ

كههعصمعلىبنولىالالئوفأمحلغاطعاح11

كثلمحيطبا9طكةااثتهتهالندتماماأللنسبمفعقنمهجمهأنماأ
سدلمحجقيحبماأياحعلئولهتهةاطوئلديماممالئأ لسعى



ء

مآههالهالثعيلللغةأعالوحمطانمياحممانمثزكيديإلفيمثأ

ألطقحبفىكألمحالموااثخةماهمفدممأبابثطاالكأللنآكافا
ضمماألالدإلمموة1قارللبدلصمبأبحممئثفمارأفة

أحماكإايرأ5اطتهبخماحمياسياإهـلددالمطأرسكلممادولم

المفحرأةلثالملتمهامللمصلديكلطاهياللسمالفافيألمجهـإف

كاأمحبهغيمثأصطكةادوجميطكهماعمزألألةبدنماالملمن
وأشعمامماللمةبلعربرالللماراكثلألهلىففماابربئفالعرينلساال

سحتهاانحاثالأنئالملهـةضاماقيمللهليااالظقظالسسفيمو

قسصاجمبهتان1وصأليئألاكامماضةفلىثطصك1ة
لزجمالممةلالباةالمزوهنةلطجمؤهيمأثسماخالمجط5

ايمتهطملطثفلروكلملمحأكدسيهعبرئهكئيالئاسملىجميلمذله
تااللطهـةبالظلطيفاهللنئهنلالغاجمدآهأا

ءكلريهملعالواليفىةأملئمطأيخيةاانللم

صلكالماقماظلىيهثثكصمااالالن
لمحتفلحىبأالقيخةاثيمعهفاالللتحياأل
عسيوأصعبالثنحبفاالمحصاككعصأوكطص

أثووبةبياشيقكةمالكةمحأثطهحيثللومايامايعبئؤكفي

طاكتهالللمنالمممعبقلفيتتمافاللفلطمانماشالبه
نغزمماابهلمجعلىاللذااللاألئجمطالطلنيياخا

دكد7غمابقزبصنماالممهانأنآ8اماكطلدنألئقطدفهيتعيمالدم
أفىرالعرهـلغصصئاعةإلمانبماعلاللمأث8نجخليهألظو

لسانبهقىابماثاإتهااألملغالفالناصعذلكاللضلحلط

فيوطكئهأقبهأفأفاقثيدححاالمخةبصلحبهكهـ



اء

حسامللعالفاأممثببلقيافملىطاكمالكذ

أنرقرطكتمباشاليصثلغئغيالثكلمتاالصللكانا

أعلامأعلللمياأيخمااحياجميدسايفيهثظبالق
فللمجقأأكلتأقيمئمائطكدنجشأئلمكنتألعاسيشا

الالالفغدفيلفميننثكأأهالثغأمايحبمافنا
الطعاكهطنأشالجلتاقداأليييلعلحظحمففد

ثينتاشعلىهجمصايهيىئاكأللكالمصلشمااالمسمشيمهـهه
تخاطألفأأىكلكذللبركالطبقألثلةللللمجاحم

عرأعطاظثألثيماجمناتممثلىإفطهيقابدايثلمئمعماحصهمم
فكبرديصأهالمماكألمحالفكزضألنالبهدطغتهولصتلرو9عي

لةلعىأتالمحوظصاناقصحمامتاإلالوكظالملكهيهنيغاصألمح
لجهـأثاغقألعينأعترأثزرغأعاطهجاقأجمأقكلنظماهـنثر1اا
يازصهرعشتافصوبلقصإللهنبهأوإلمحفالوثأل1وأثنا

الؤفجقممثثيهللمهنذلكيخيولخقالثالطالدجمطعلنهماجمااللل

ثالثمالناثعالوكالئرشا6لكغرنجمغيخبافععماشهاليثامحهـ
متاءاحمىأعاأةقصركاثافضمالنكالمطخذكاا
جمهإلرلطغالأتطعلضآللىصوجمالصلهربتمييغهكانكماصإ

لمماأندىبمبدهألذأكهرالغضالاعإلمحنأبسسقهعئابكلة
تمالئلىلمهفركمااالجعةاليةاتدعةألمحالعدطرمىب9لمملئئظث

أمالليخأهلثخباد1نغعلعثئلمحاثلميقمية

هـبثاللصثرلةةوفىأحيصورتصثبم6لجثماصماكلر
ولنلمىممألمألىالثدبعايكهءمنجممادفعظماكلنهما

عضدقآوطمفنثىجمطأطيمالسليهأطصثلمجبهفبيرووإ5و



قألأل9يااقهالقطاللضإجملمخأين اهإللتطدهمكقمللمالذأكبظشحلثو1الدعمافلطكهك
محلىأفاةماكعافالجه4هدطيهالدسوءا
لعفأألحهاللنماأئىثمبلوسنلعيوعلهاهـكلرعلفني

هلماصالاعتكتميووجملكينماهوطاسلىقالذقيإ

قطلعصدبماضاألنماممافصفاولسارالمحاسمالهاتلمجفماهـالىاللنلى

تحصيلللماكضعكييبريفوهأروالصلبللمياضمه

لىهيلروادعأسيالبعلربهد4األطليمثرآلالصرأدكهأكبرمظلميخثا
الأللىفعماتالم

طوويليهثكالكا
رلمتانيفالمحبهئأحافيفييثمؤألبزثبركللنثينثةنمالةكداتي

برصالبهـحفنئرصبمنلبالفأعليهكعكأألتتلنأ
اتادظغاضساييرأيامهإلجملقيلهلىبيووبخيأرهلمحديهوافود

صألىاومحبعنهفكئاللطلهجمغمايخعماكؤهصووالثهعمارهمروخمنماوملو

همردوربميالشظلقببناألفقالممثيفىاالملكآمممهناأممهـبيال

ركاستمأللبهتألشهثنهلصبهساأبااللنساهوممممغالبغ
المططدلالكماوصمارالولفودعدغوطيالكللخه

مأرلىأالوظوإجميةالمطةنيرذأكووالخعبيدا
عحغىمقماصلروطكنهالهرنيعةللسمانوااضيضأبل

أألثقدمانوللنالمظبفيىمهياألدساحنالملىعمهاالو
بهحىاأنماوبهئصثغأهسبميرادطميمتلكلأللهوشهممنزفي

ففصووعاصنتدفندجمألج
أيمثمكيكنكصصألىلمحممالنأإدبلمصطدبحاللدجمه

لطارنجاعلندامابه1لكرصأهمنلمحنايفإطيىهوألالمنلىمحا



ا

هالمفيتبنببتتىاوالفذبرهوألهـغرولموزونرسوهوألمحالمجه

لشأللالرئأاءاالمافيألمشخمهأمافألأطصناهبكىففط

صاةقافيقشهكلكلئينعاوبلتزدشبهالبهالقكلطفسة
يرسألرسبلأكللقطخدبهإلكألطألقالبماطإيطلهوددمئمالمرسلى

1صماعرولزقيبألمجالرطثجئمتعموجمرهاككايخةدكيهمن

ص4ثإلنهلخاحعلمنثورثالفانكانصقىطصلمتهيمااكلمميبم
دلقألاللمقأطحي9ياتحتغابلىحئرواأوسالعك

كإألتهرأأقجمالطوجمنزثهالخمهـييدهـث9هحلرنلإلمصأصبالن
عتورملكاكقأالللةةرمعقجماو3قافإشيهنحود
ألقيىل1ؤصرنالمدالينحملىفىثممثعتشاجمامقاانيبا
11مكهأجممزدهـيأالذاعايحالمجهأدؤسحالجمنصرأصألياطوي

أطأثنييالمتماجماعكاليمائآقلرقمادمكلايهآؤات

أثثالؤعلرأليميعالفأحميمالياثالفيثلغاليهةهالتهانكأخضت
فممالركثالثيياثثاثبيلىلعاليثمانرالمفهمماقماثهطا

اطلىاللضلمعطهلالسالهبالهلىكنوانعوقلنأ
طيفعملل1اليبماثثويويعتنلمحمحنتفثهضتعخزولملغ

ألسالميبكالتانهىثالستحلىالمحيخمغلمحاطبالخامقألككمااللم

يإليمجماللشيبفوتقفادالتزأأحنهقالبهألخثىهـموأزبه
آينضاولوثيروقالألوفئهعمابابايتهعانثورأخاقلنهماطدهل

مايخألقانمالخاواسئقآلطراكللميقاضرئأفيافيا

أمطوبمالسأليبفيإدجمأوااللغيأثتبميكالثنأفىقيرثالس
اللمحاتفياهشألوصماهـطول3لثالمرسيورو

يهيوطىفوويهاككلجلتاذكالثةعابدكما3احندادعه



اط

دأصسنقكملجملألكياألإحظإلتطبيالبالئهبهية
فضعيقجبالاساليجطالثثنمهأيخمطهااكسللقلغأثاتؤذو

لطلىخلطععضاللوذتمايخهابألثععيسأأذاالممططافيعنهالخاطبمات
جثلمرلشتعماأثفوأاللشبجممثالممئزآلنحوضوطنحهالطهاب

ينألقعةلاماماالئقفيألأفطالحلئزأيللاللخهـكن
يبيمافياالقببالثزكالمويهنهاايهـثلسطاانكالملد
ألضىكألقاطدالوبسلطأنيقالثهاالمحاطبافىنهبريبرذلمح

بخيةيفمعلهحاليمأيابخنيثفهكذيافإلجصقمدها
همىئمئى8مممازرفماذككامحللخلوولضااصإطم

جمهكبمنهأبتعهـطالماللنهبهلأل

الألفاأمووطجمشث



41

11الجممج1دبأصبىأنثفالمعيهلفقامحمممأجلىبهيجمهلهمتق
أجمهنألأفىجملإلدزألمحثالملسكيةمهئرإللساللغترالفالهسبغت

اطأعهصحقلىأنفلثولويىودلكانااإللتنويوءلمهقعلهر
للدسكجمخزيومصالمحالملماسبئاليأللعوبياالسمالللدة
الللمماهكايبمالهحفنالسنإثإهلىلمحاعرفىطالمحان

موظالفهمالناتجلممأيومما1يلواالغايالهفضمعاحثاصمم
حممشيمالغوالللمطناحمضثخاوثسغتيلمثهطا

نرعلطبمثغيالأىبهالأمخفقعةصننيدأطلهبقمتالثممط
اظمانخظقعحصدددهوأبةلقاا

هفالصن

تماالالةكالمحبممائلللنافبطيهنياللنهبفونكاإظىهن
يدؤالخرهـكتدألاهدأبهالثنيخلىفانخد9دشعمالذلمج

مبهحرلفاسوهيأأصالالكقمحصهيسلشيحصومئ
كآفإلسماةسمهكىمفصلىطمالطماكلدوأذبرفييخلنفا

ويتلىضئهط1لقطعلذالكلطقطحألعقطضدعكمهه

11ئؤكفياللكلمأملىكتوبحنهييئحويلثتاثهمتغئكاكجمماجم



اثم

جملصستغلإمرطقيهبهحمئزكاظفيتهءشمباألجمتكث3ط

رصلذئاىاو8ثطعخيهبماتامافيكاقأفىوجمأبعالهـاذاقهاالعما

المجالخريشائفاقثؤاإلدلهثبصإيشقلىعلبيطدفمحاشلكيكا
بأنالطمفثمسألكىكماثقامئنقفرفيممتطللثهااخكانكل

هرمحكئويعاألافالألباننااناألللماوصحمايخهووكالمقيرفي

افاللىاوممنماوجمفاليماالكلالمدحلالتمتبميبلالمعاجمممالمجالرم
اوممماكقوبر4أفعاشعمالىقوجموينلطىاأيلىلباواله
ااالفضافإاتغا2زيرأحيالمنقىكأمفنأتداأفالظأ1لمحىقحزأصواطشبأ

طنالىانهـبظمبئكناطأئأهيانالفلفثفألىأصيتلدو

دالل8الموأثيممالئألمحثيرمنالمقالبةخإلثماثذفهـننعفأول
ستعلنهلطبهألمحاشغقجمورنليعرووضىعكلوالمكأبنالحهاوطش
هقراعةليهمانالجقآأطلاصضقأوشئرأفافظهانيفيألا

اذجمأطاكأالمكثتنلموالدبرمحافصلمثكمؤحمممهةاكلو

عهباقمانكتانكلاممصيالأكاامنمضعنقانأكبمنظمااليلمعية
أهمالصألاثىماجممرصثتاطلخياثهولفىجممانأاللا

لهصنثشنطكتهمسيئوصيكالمهعكاكايصكمافأيهايوصون
لحلءمروالرمرانمأيهثهعيةمماالملمحورأافىامماخاك

خألآصعبالاالإيأفنهألتهصالمقىلما9لمثماجيلىضبءيمصكهص
الألبالطممفهجمعاللييتقبهأللبعقصكأ6الطلمخأحجميكئدئهاجمييحطك

تلطففىءحأللكأجمألذنحؤااالايهذوثشؤفيأثخمثكهـ3هقفىا



ا

ألئميمتلمحتيفوكذأسااءنالحفئهممفحكلبةلمويخي

لطمحممأمابخطاإقطاألمحويأ1طىكةهملةيهصقىالمبهفي
سلككرهنامندنمهتعماالعلىلخبعحأخثهآالسالبنجماهـىإبةلةواا

فا3تهطاواجماقنييررمالصنأطفاأبخقسلىت
إللشحمالذلبإوالقممىأالذيظثمغلىارعىهماحمبأ

الللصماصأبوظقةاصيدعالقكليابادتهاءتجمااصدأطثمما

والجيماثأفيكلللىاطرظغاكعلئراكأممطالمعكلتهكمبمااناأ
العلىكلالااغةدناالمعهبفيتممالهآمائمرصئنبا

صى

الثرجملضةفيوألمحايرضكألىحمدالنمعرأةالصنماممكصطايالمحبهةكأظالخة
لدهناجمأليهاللرثحاممعلىجميماكغثاعفبماداكليةالفتظأ

دوجمنتتىالكدااللمحثخميالطاريفميرهاصطعاكأكميدانعيأامن
همارصيهيمافيرنواليبإكبارإلمحياببهحكعصبخاألاجمحلال



اي

مائرقماكدلمحدنيالضللغغلياا مملىكلهمكاللبستخعنملمأوع

لكفالديبهاكاكوالجميواتمهويلل

أخلإلحلملطاليرخضإشلدثعبكحمامهـ
صبجةامنيمداجملهفهليئلبينثبهرعبا
افعياحكللبلىلهمالمدايا

عهلهبالىلخربهظكطأجمقهدقخةثراك

البؤلمقاللمنهالىباوبرثالكالؤألربيعةلدالرعماح
يهىفهبلرطئادالريههيقوأهبهإهـومالزكةسللمبهيرثبحألمحتالحف

لزالوكيجمفريهققفقةيألصفلبئابهةألنثلئةا

ؤكليرءمهلمصبئلمعرنجلفمإلفإلاكه1جمأنكلعا
كمانمماالناالقالبأصاارأسمامتفمدالبالنممام

لميتأأوالللعيفعزاقماطنلبللقالبمطجهاقانمحليبالتر
يلنمجمكللفليخعاوالخللطيخطيكاللمنطنقزاللمفلبلديالنرلىةدالاال

حوفةلمأيالفؤلفاطنلنبلمالألاودنائهالقألكن3فانؤ
ههترأعدالمحافةالؤ9نينثانؤلمزبيوللابالفماثن

يهانأضربالمقيالااكبهييككيقاسيقثفيابدجهزاسععما
وليمممهللندكنماللجمةافشالحلحكلصق

لمجمانجياعالسبلعشفيأدىبهبعبةميمغانفيةترضكئالالكأممانما
يهمبللخلىكلضااللثخالفاجمهاقايخهتفيدرمافمأحمطمحوا

مأالياكيالالعالبةفلينوأعألقمصإلطاأيالفلنالطلدفألئومماظخافي
لدمموللعالعةايثهاوقيلثقيكركلثإلممهجكيولىمنل



اال

عاللكفصاأاإفاملييكلحشطاذكوكالجمألممعتعواولفا
رفالكلحريأشحمانلخأنظدفياليماسبةضاألقئلكحقأ

مامممبهيفيتاأنللتهألعكلهنيظلقىفصيرأاللماليب
رأظأنمانالؤالبرلمللااظظادراألكطيقتمهيمألقمأ

ىلغانالعائىجمنأفىلمنايهملالظولفألكلالع
لقئىألمحؤجمايالمالمابهىلمغنيغكلص3ثبإسنعيها

ريابرالمتمندزؤيبمملىطألماوأشالل8المقيدالؤأوااليزونجة

الثا2لجثذدصونهبهاليقيدقاللوقللقطعجمثداوالننتظبهلملىأندها
فهـماجمخلفيرأقيامنهاكندفيادأبؤسهـهصعومف

ايىهفهكتذلبمطسثمهصصفهالكاعنصظجملعماهألجمتالا
لمةالبئاءعلخادعآفيفكأنىرلدحداثفيالخعابةالمجة

رللميمايخطيأنظاكاإلءجمننىحاكاهـئبهشانأطالممؤالوالخمل

11للهـجمفافافاصتميخمالعلالثرألهنقىاألقأجمما8ظنالعمضي
آأابلحدألاذنجلطيفئلبفحاصصإأكلهاثمااالصفاتهلما

إصععىبهثعقوننرألرأذاثئظماكلالحمفظكإلءبليغيدمملاطاهري
ةهفافيحنانالىةضفلىصوهحقيقنقالحبههبىلطحماللمدبهف

غاأنجمأالردجمفبماإإشاالالمتقدمينلكقنغفطيهك
لىرم3إكأالمثهالمنىليانليالقنىكلنأا
اصةالؤلمبابخقظواممابمباكتأرمايخهعأكأكأا

يقتهفىبعططلنهايفكعنالماإولفاللهلكممالبصدرفايإجومالى

ربهمافأستحالرالمبنيالمجإأأأنخؤللمجيةنا
ثاثيهكهجؤكلصشقلىوالووينفلونحاهثغفةباجزالفمهلىا
أفالفضفيثباللوأالمجأللطولمجاببخمهاو



ا

اهظأأنلصكمامجلمشولمحمإلستعمالمبتيوثرالىلبليغك
ضيلهحمنأوبثقنااجمرأكلضقفةالفصهفاعلافالب

ىهصعفاأليخثبزمتقيئاهرجمتعرعمندألييبلنإلمألكلالم

وكثىلأبياتهقلالثمعرنيقكلباإلجماندكاهالهقصل
طههفصيالحمالوبهعيةييطاألساايدوؤفابرلثفصي

ئمىلمتسرضظوأمإهمشوأاثماكأممآلقيحمئمفانهلمعروفةلغريلالجبا
ألنلميانالمناأسالمنثونيميهلمحاله
عئبماركلنأثتإليهانوختلالساليبنلهكماوليصرثكلىش
لففبلمحالضأكلؤافتثوكالمعريرنظمالصراندجمةلمحنليمنأمحالثطا

كيرلمججيللعركبجملالشألشعمكهكطميهطلوكلمبااسأيماحم

يبسلكأععنهمحهاكلىويرندلخيرجمللسالحئ

4حثابهملأخكعخل1لكقبفجعكانركافأالكلألأقلىكهمضوأذ
مايكغمصاواالكطالمعتهـحمالعلىلمأنفكللمحاع
ىلمجزااالبركميالصظكةيخمبعأنأابحمتعرألمئنه
ثبنصمزألفشهفميهنيفيظنهمالماقللييرهأألمحىالخلى

أللرئهلمجاقكببفىأكجربهوإيأومةلبجمعهكايىونوالىمماليبئ

للدالشعأهألطبقةألساإلجمةكالنكاثبتمعيجمابووكاتكما
لرقاثعطييمماممنأقظظيامنلمحؤطناللهتىمنحم

نظوسماظوائمماهشعابهالأووواظهأفنأألكانطواصالالوث
التهافىولمحغظلرفىمحئفؤبفألصكظثبئلغرأماماضئل

لكايقالمالأووقكؤملكهكئارضهصدلمقببخ
امتبعللصعمااذمماهلمحهيزالمااييمهفممعالفيثألمحنهأولممفيسا
ا

ضةمفأديايهفاألبكاليمىبدالعئفديالأشتدصي



اطي

دإتلواظيدلهفدكىودأقاخكأضامغبامثأظيهيا

قكحبئاعزللاالشئلدهيهأالمرألزهمامماناالمتبههثاثيهكدالميماأ8
أفماجملهاأدبنطفذجمامهـيرنجيمماطنلبهفشهـالعالفاكلهاسههلؤلمجاإذا
تلففىييهالوتجاتاألنميألمالألاجمتتياققيلمؤا

مىماهـأللشلطالفكرويوالمحدلملرثرينملنوالكغجكنذالاجمقوفماأ
ةدلىيهأبأدئيمقلينيهىخملككلتأشمهـأبىأعثثالعاثمرراأتاو
داللهاليهـلويهرفعمثأعآلواحطلاائااكمابللذكلياوهـ

لموودلىسكهانالطهبعافافأشيمعيظولرفامتلههابعال
برهاولمافعةعلىالبتاهنالجلالدقسصفى

جميعبطأالمالبيتعلىثاكلعنخفاننمهخومصحمالهافمالجضاالو

بنافيجمماولتبالجليهثمادأذاقلقةفافآطبمامحاالفلبوضعهالبه

اممالعىضينكيتجنعراثهأطىهمىعلىلوجمبعحالآفليتبمحك رباللمحاشهيليسمسعأليمعيسروكابىكعلاوو جمأاكالطللثلنهإمملبعاالممشمبيرأبميتمل

طمتوأالإكةباصالأمحطقهلىهافألفالتكاصلسممايةبدتجالض
االالىالعلىكلماعيمسةنيكف1ثلن1طدأريكليلءلطاللممعاكائمة

ههبنموةيمبللثزالمعقالاالمايكهيهضلبأأفكظةأداليليق
لججتألالمعالبهئزلملهالغقواالغاظعلانيهصفاماللئ

ظطبقضالفاطجمنهالمحاطفحمهفاقالاال
كحجماقؤاتصثيااللمشهكانأصنيكثفاقكالشصعانجثاوادفى

اأكالأالالمشصيأللمرعقادباليمرواكلعلطككعيهاقغالدسدق
71يعالىأدصجمةنينلظالمفاتعمإدىانيهكانفأ



أ

لئيئذيجممايما3فيسثسأل9داللسفمتتممابنص

الألسالجطدعممالن7كلعرجمعحفحرلمههيالثقأميبرنأعد
ئدلمطايالماكفعموشذافا1فامشعرطمرل
لفمااالمجاناحمالكتوللقصروفاظتنالكأيضااصشرالطب
ثتبماوالصيرأفةالبلىطقةعغباكاليخلكالهبأ9ستعما

تياالنمااكاناالاطدنمأنذافةاليلىرتبةلمويعادحمفادادما

هأثكإظلحتريلغللعمبلمةلجألآبميالجوألعانئنفغلكاتلمعاأا4ثلك
فا

ولمجغيالدكايرعااشاليفانماورهمدمابارضهأ3في
كتدبالجماألماأمسترلىأشيفائجمالبمافعليهاالالرأادكطانهنماعممعصيفم1الغ
المعينوأللهيخةانايخلمرلملفغيطلبحةلللم

ظمتأأأفمايخأافنتاظمه
وممإصألااثغمايتيكفأؤلدوليخلفنظاويزبهفياصنأعةأنعبما

ظعاظللنظصرالفثرألمحاجماالالنماألإلأقلمالنيواطالةفالييأ
أولكةقممتقأللهشنهكيلمما3يزأصنعمايوحمالعبرصاممغاظا

لهمثلسهيؤورجيلهييهململغالمجيةثنىتجلسمانأمض
وأحألثنهص4يصلحقالقهاللصلهوممماشأقيجييألبهديقنين

ر6فايهاجممادناثىممنممالمملكةالمممانوخلناقحاافأكهـعما
ثغاأماكالماأللغاظطأئوانعألمهـأنبالونبهيمتكرأرعلطا

عكلبهرمهالمإبمضفيعندكلهاصيةميبمعالثبانامروألخ
نبأبهمخألأفييلعبأتنهمافرمحغاتتتالمجأطثالقئتيطيرة



ا

إئنةكهماوعئأاثاايغهـيزبخالمتياالسانأإللمعمااأكتأبةو
صولقسهولحيقوالماكلفوإرقوللصمبالأ

مثأيقالطاللخالقتالماللمجغهيههسكفاللكلصداجمنباخهلىخملىلمحنكلضافيأأث ماأكمهفمعمجمصواسالئبالمجشاليفلاهماواكالفدةفيو
ممالذييروجمأدالمععديهسحبتابةرا8مقحععقألدحأرةأحفا

ولنخينهألمحرنصالدميحالكلماالقلحقيهيعملففاللظلخ

أظجرفىلملكميههفق8فقيبئاا
ظالقالحناالنهيلطملألجمحأالممنغلمفظلمقيرةتاتيثيكنإلولكبلى
لمحاظنحنكاهـلمجغرظهعمنهلصالمكةبهنفلحالمنلمججنعهممغىد

الللىنجقغأورساياوالعيفأرحمأنمفاالتلأالجمشادعتإلبىحبعاشا

اجمكمأمحلكاللصمايلكلناحادزيإئاألدبابناالىونألجموس11
لماافبيهوأبخاالمقماضيئغطضتعبمايئزعقجمغظإلءالبالقغامالالتةا

لكهطهاولئكهأصعلمحقةلطصفاالنجكاداوالمعنجاليمعئرسلط

ةبهخجمئأوالممألمحؤظ8لىعلىمقمارجمالوقأمماحبىلذحيياألقالال
اطهقتهظقنجالطقاعلعم4ابمنكةادةتخآفيكئألستحمال

الملكةقكوااالهـتبنيخنونماأطماإلقاصالئلكةمايزتطهـدأ
ةتبالقىابهأقتختلففيباقلمحلمالهالبكالماشاوذ
ثفالدولميجممايردعيهكاضلىدلمححنهالفامحذمفوا

لأثكجهاثوجممأفماكدنياأنأما

11ثلممنعريةفألملكيناجمثماماعيالنالقدالمرواقعلى
عدعدمحالنيةثىيهلىادتريي3تسسسسعحسموصحطثثلص



اول

لصالمسادالةفغدااللهآلغقهبخافجمااقرالظارثالدرث

بيطويهأذكلبالمجامحلنظالرياثجةوالئمصثلهدخهك
لىحسةلرصلكماللكهالالستدافوكافلظا
لىئحبهيوأفالطنالممكزهيأرجمالنظبنلبأ

ألفيفمماالللنجماحورددكاهمقسبمانمثمالظلمالكهبمثىكلحم

أابهصلعاذبملمحفظانماأيأثبهتخثئيصمأأيئلحاإفخابلانعلكأل
يالمليعبنيومهـاعيةفطالبمالممريصهـوأطإلرحألووأاالو
يممراظهةطراموبرأايلذيغأمهيصوهمكطغوا

فياالوالهلىألحظلنيناالعبماالتنىنةاللعناكةوأناذالةيا6أ
ألجاعمتطالنفئئةإاللفكركاتدتطافاذأسبناذالممطادبال

أعاليممئمصنيالعياليبكليإئلألمحزثخيكايقاعغ
اخلىضطقيممنممغوجصرثوالمتكليييئوأدنلغقهـاليرمع

يفةالمبالكلحاإفةرصصأنألنجفيالقماهـمبالظاللعيلبحعسصيخع
لمحسثماونبعكلتبالمحدطألنثاحبالميإلنفيماصاحبهاأإلقأألجما

االلمبهاالالنصقلعفصتألفاقلألألمابعوبالسيمالظئىالمقالم
اويمالييجمالهاالفيبينطلبوبتغتلمحلحدصيماشه

ماهقيئاللئتالإنولهفقلىشعرفصالمطو

يلعهجنقللهإاالثالبادققواإثظلغتهجأاخيهالكلتم
ثهظيوفإلمعقنييطسوءلثنعيخالبيىنيمإدأإبرلما

رهمالم3لدماعماىكوولوسلفألألعهراماليه
لفطبخاألحمةألنالمحمدللمىممقكبلطيبؤجمالدثمهتجع

أبهنجقمجمتألتثالمتخعابالجلالمعيقملهتإلقاثشعهـث

االللععمممنكدلمنيعفىألمىكلمقطو



اول

لقألكالعيهقخآههبماجماصلفمنقأ1ثالهقليالرألمحانيت

قدلخرستفالقراهبتجكالالعهقلملئماقابخيشضييغيةااكا

ةهعألثللديهيمفلصالثديهالفكععلهثأ2نمىترصفثأ
ضمافتثموصالعئمكالبثهـالةأثلمجلكغالمحوظلهاروت11

لمماووهاألكاضدداشمإلهلمايؤفىطلإثضالبليههطايئلمهماعةخث

يفىإجمسالمسكشافيكاإأثإساحمزكارائهفئاالمطإلدجمأتمهـنثث
ىبئمنعؤرفيهيةممكلثموكلعقاكئهامئعألفاللبإطالغةثطلحامغ

وزدوجالبروالهمورجةاببونابفجمنجسشعفانمجد

منئعلةالمللىإمالمسلفمغوبثنأرلضكلصموهةأكقىرعيألسظإ

رغاثفىولدااصوثرسإلبرخمطربإسعةلمةاثو1للىثمنلوصأ
نطبخماعبايةهيودطقةطثرهـوثالبئءثنعافةكماشجرالئابعة1شلنطدط

لميمأولطبأوالصلرحتألةأثموحمتهاسجة
ةنفىأعأأهملننوالممببيبمالباا6فةلمألكاتاثبح لكالتلدابنشأ

اقأجمأاللذولمحدبئاأثطالمإأسماإكلحمعاالطبغقالمعالثمنأ

هناسايبهاكهـأصشطماووظفيسبنطلجاممدلنهاخألشمان
لصليةأقبيوممماثكماهالمباإلغيةعوبرارتقخعطباحمأللم

أحزصحمموننزصثبشثالثدافأعلالمطبقةمحناعممنييا
مص9ممدوشقببفاجما1ستفماامكلمبزلولمنوأدصفروفقامنكلض

ورقرثيئأطللمنفيأجمبئذلهـدللث4ؤتاعيلكيعتالعمالمح
كلفاوأطخلابنهثخموقاثنرافأبااأثثوثعاجماعلقدسألممضبالبااإلكة

أديأللشالإلسضأهغفيجهـآسخلمجمببالطاهلىكاالمشماعةشيغ
لبماطمااجممالمص1جمالمافصممفسادغيطلفإدةسرأصوجماءمغنرعالماإلمسات



يلىئم

ؤأأخملل1لم
لىكثطنىل
1بهلىف

ئإمز3

ا

عبوبومهعلفكظالهمامئبهماثالىدعضعالنمانمالنأسصياللإ

مىفالرعغدابالمعلغأهتؤأدضنجبسىكربخيخاوصينه

فيكلعرثاللبخارابخأللاللساإلفوبماشغالوأ

افركأكاكلمنىففىتاخوسامحنولظهـ1هـكإيعرأئمتهومئهوعماإرو

لمجولوجماسلوكهـظلملةيالولهـنيالولاكأسقأفظكاللنزفمافا
وةصمهنالتاللألزالهطلىاألبوليهالنىحالالمش
قفعكلطلةوفيهدهماحتاللذأكيعريهببرتيلفقأفيلملمع
حمالمحهلبهكممجهكشمااعيثهعبمالىتومكإطه

اوثهثصلىدإشعألبنجؤجمليخالحكدةكنلشالمالثوا

لهصكنماكلمحعأدىاطكألأفبةلمصأأحظوالمحلغلربامجيز



أه

دلصثالمحخخألمجثاللنحلماشهطاعاشعسرو
دألظنيمايمامطيالشلطلطهماشثيكأيطأاللسإلخلسا
لملرشياللألصعصبمسماحمقنميظقصماحمملقااأكعالظالأدنجلسللةفىكأ
مالعئأفألىحمسخمثاللعهنتربفأافييئياهاهمابهنهنليبا

أنهسعاليولمولطصمصكبألددكةممائوكلميهليابلط
اصرحمالحاباشعلنيعةالفاقالبهالآديقنخغول

ضيثىثكذلينقكاحيطللعكمعربركلخكلدثماليهألمحاللدأيو1
بهلنصماثصكالافىطلعللدوكثيالبماهلملمحإكابهعا

فيمالمثثفماالتييفتطيلفماتجالسككأمةبىالمتمعروا

لمجعليخإلمتمامخملماليبالملذمعةبهحاجمكأللقأثالق
إلمبلطنهالقلعهه9رتءببهجملندمخنالملووخقاط

ثبكلفترحفقمابيهثبدلمانأقيألمعصركأنأحمهطب
ألجمالالظجعفماءكييهثططاثوفكلنأوجمبثنتتهبهيةأكهم
جماليضاشحماسنأهثبماةاقهىمماثثآلىسمطيألىيهاضألمجأأدجما

لمهأدرواجممادئشحغماييممطأ3لفىدمماظلثلضغرون
خياللعولناهلوعإفجطأدبحلمثلللغإت

عكجمرآلثنهكثصلجمسمفهصظثغتالجمنض

جمألمغمفاخمصلخةىقئعمالحمصإدلمكلمحقهاخثتضايظاللغوبف

أتالضألخقاضيلليفأجمأإلنهذحدلكشعالملسمانا إفألأصأفلكسهيطامفثبناجأالمحووهـاجلغكا

امااأكخادئمحلمغهبنجبيلخقحبملغةموأننغفاإهل
لطممانلألثلخبالطيوو1أثمثالمحأكالأتنجدغثردممإلروهالنها

صاالمحىمممبشأبحأصصلطحمدثتياحأدأجمبماكةلىشمبربارصننه



31

لدكمثهلجالطااللثعهربغثاألاهياالئفةالثريلوحأمطلبصفى
ولضالهانإممامطالضهألفصلدلئعاوثنأأ

ةعالفطلؤماماااك
صغأهصتلنخياأرولىجماسا

طروألمهـورجماأثلمالىجفىندمماتيهلنلمحلصالثللدخوألال
ؤكءجميلطالشماياسهاللقصمانطصكلثهاتجأطمللف

سبغطباألفحيمالمحففالقماثيرجمشطلمماطريخعجشناهيكا

االهأليرالكلنبروأهالثنتيلملثمعكرآلمحعوثهلىأه

لصنماعةطولثممانابسيظحبزبئخاو1لمشعربالبجبمامقلحا
أهراالىبعةلوللكبسيم1ابهثلعغلويههثيهسيقيالف

الهياللصيغمالعرهماللمبمادلجتوممهكنهصاكلماصىوهألمحما

هأاخملاجمراعيئالمعصبمابهمحيعوقفظمليكهيرالظد
لماخمالقصهاآلشبيهااقيةاللهادفأكثأللمتركمارويةثبافاإفة

رئأاهأءوالفألمجنالمتلؤونمنالمقيبابودف
ألىواسكشا6والملكصونولهمابفنفقوفابالفة

المحتأليئعهايالمدذاايخيخنهبهالناللدسماندوخ

أمنهاوصالأنمأحيادهال3شمماظبكلقهأنأذ9الل

أ4لالبعالثداللميهطووممةتلبيبةأثلفقآلن وونهألناللعطنانع

حنمحاسولننالبهةمالثلقنفماابآلقةطإلقفالطاهص

لفئقافدطالألممالناللهـءلدلمفهلطحطيهحطح ألوائنهلىاحميطااللمءلهالي بقمككاو



أأل

لىجمكوهـألآكآلململابفعنماالهـائحكيةتختا

ىعوظثقمعراكيايثكوألطلمتجفوانجبهفالثع

كالبكلبمامحوفأقإدأثاخفيالبمكثوهماصكألحم
اكملواقماللدتيامئلليكالماإلغامحمث

تثصقمحيهقهـاماأهالألألل
صنضصنظوطالمممانهتألمظيةالتعيفيه
أعرجمماافىئهمالمحقكلاناكالسيطأو9

ضأئخوأتالمصمحندقافيكنوأطااته
إلىسبصأجمأدطلجمتزممافننقوالقطعةارر1



امم

وشعطلبالزتدإلبتيمحوميليهلطحدجماجمماقزغطقطد3ضألمس

صينجملإلبخئدلمشلطظييملماللحعهض9باصانهالمجكياعوعبم
اقرقايامالفهبكاألصنلهلعهابعللىكرحاالمماا3لمحيأممالز

فيما1يادوالبيأجمبهرفيعللتحينارعقيكثن

حمافيءرلعوووأشوفةمالمعلتاللحيبمالمحيمبرمموق
أسحيلقافىلىبنياالتبخماالفميلأمحلفينبظمألنفى

وضلتنعلئقثظذهمأجمكلئأكوأفىكضأفننلةثىوس
ولمجفالبناالؤليرفأأناطالبهثيمالومئلكأهجالبربثمتوا

سننمالرالشتبعليآبى1والمبزناطزهيئسديلوإرلمحممغميشبرميه

لمجتلعؤمحألمحعأشاافكبرقظغإللعلىالينئهالغفللى9ش

صأفاماالمشمالفةجمياالاآلوشةدهثلمكاألتبيلنأسأمىتخة

لمل1أنسأنمامولثعةللثذببمفلركماخسثظعمالهالبمغطمحلشافكهد
الدلعلبهلرأخازاطأكالدلمىعهنيالثقإولماصاتتزقيياش
صرالمجميالمصماأهمغألمحمامةنجثافيافهرلزجمعءإلمةئرتيه
قبألمهـصلدتأ5اقاأكلباواييلتزطكيرأدةمنيصبلعيغتهفي

بمانرلمحممعيخوأبالغهألفلمجاؤ1فىلمه2طلاطولمحأمنلحالئزحماأفالوثيه
ترعمانإدبهئماشهالطيةاليبئنيخممحبمدلستجصميأللىمنأبلخجم

لمششامعمابفأأوإبالحالثنلبماالءقبألنكلتطت
1يىمبعيدقالطإقأطاههامماماليزجالمينوهيدللئيدندقيمتهقشم

بالمحمتعتنأ1وجمعثتجلىأضرإللثزكلديخاالثويريةجمالألتا

9ثشاتهالناالةومحكلحالميخصنمايؤللينالؤأاممامتببمالبن
األلمجاصماالقولمحنهالزممانخإلننماعفطناقيؤكمانعأدخض

لاللهثالعلفلشهالبثرانجهماولنلعهـبيشيثرجىثالياشيييلعة



أأل

دلنحكبصىمهبهقلةالبعتثىجأتجلثالشمالمحأثله

ىكلمكصممايثب1زبخباشبييألتبعالوظهيقةالناي

لىمماطعالمفمالخيولقمعنمااليثههـهععبلإكنقافىبالمزجملفغميورفنةفي
ركبهعليصدباطشمالمنأاللممبعالهنرجماالمتنالولر

المالةإلسالنظصىفاثبهاممااابخالالهاإلإلبماا
فطلىاىوأهلبهنطبعبدالعظذاللبلمعنلحمنرثاالخلم
العمامةثغالعهاطبظالااطراقلفامهاتذاماالكلغ

احمجنتمرخملسمامافيثظيوحافودنافعييخهانظنلفدمىبما
بقألألالليطبننجبندالخانوياكيهلعاليية

ؤامممل7فيلثمعاثناأخمىكتثغملوللىألأييمثلهـالإجمأل

للنىلدعلدركلبمثأثعماأ4أبدخخالصلمحفظعيأيخهلمحآكمثعؤدو
يهرننظونطعشيوينيمافمالرالثألثايعهورجلىمقئهمالمئ

ثلعمانماكهليثلجناتحشباحمىببنثهرلوفرلمجلىكرأ
ستاكثرلهمالمجيلثملككالإللينثويهولإلمحضهكللونظي9به

تيسماكادافىرلبضولوريألمؤجمضكوهمافا1للمجلووفى
بخاللكثتجمماؤعفصاندجالماقومحالارأفالمختلى
محمذأهبثبالجبكابفرطأيثجماسةفو9وبزرطونأساالن

عهضثقالظترفاتحةلالهـيالبيعسهيخمطقهذإأفق
اثعرايضاؤللىبورئحلعأصوربالأدبهنهىر

وح7قىمنمموكلثأننهأالصمثبهالثياوفهاونه

أوكاالهثوثببهاطدتبمعخممالولجتعويمعهـفميين

نيسليىايعفيتجادأبكفأهقالفمالبانباكنهالصننعالكماهم
اآنهبهىفرلملبقيال1ناكلعقكظولالبألممفضجمقتفيلخه



ا

ىحهطلتعه أملنآإلئشبميمثبيمئجآحاجمىجمردحمالمهم
اوخلهـلئوأيأإفيباليالفةالمفاثاليزخاللعهممماظشأمكن
بهلوصالتييقالأقآللدلميااللمشعلتصرطمبالهأإككزالتيلمدؤبمم

دهلىلفوبهابهيكسماوأفرجمكريمىاللمشوأ
ئهامتألهلىأنالشعهمنماليوذالغنظاللجباإلشو

لعاثيىصبهكألياتثفخىأجمانىألتاإكتلسامممالما

ألمؤيروصةمقوأثىولمحمفنأولنالمويىطممحأألجمه ءممىكه

أمممتيقلةكلدلفكبأرألفلجهـاصطماأجمايدطمالمظأفه
ئىثالوهالثزحمألفلمكروألمنفىاللشعالىلكطألجدفعماعممثفك 5الجمصمز

اخدشيالفأادمثمعماكحيترليمالخمابماقاللفييبمعرحشعأبر
ظميوطباككيغلوافأكفلمحشحيابىيفأمتاهـكللعأقد 70وثمم
رجلالالوكلفالمحييةلمكالعربرةكالمفادسبرفألغطويمثمافالمقى

انألياثمالفأطاسعيةثىمحاطعايعرنملصرييهطيمىصئمئالهفاكث
أبمالطضيعتعميفاللىهقأكالعووأنخاللبهيهإلنرمخأيفاثيبمأساخالىجميهنهوقأ

ثفعلىافخالمغسثالعفاإلنماعغأدجمييعمانااللمحالعزفرايش
اكذملبانونيدلمغأليصالديهـااقيلمولفئ

همركهلىكلهامرمحناعرألعرثبهوجاألأألوبئممااالناولنالد

لشللكالفيعصىموفىصيالإفىمحمثهثألكربهعمانطعلجصميل
ويماعلدؤمصمطعالحي

أثوثرأتكللفألمجيدأنالجمداشأاللطولةئأ



ا

دكثحىقصالملمحيعلببرالداتهيممكلمدمالحم
لحالممهدتولمسإلامحلدثسنبمم

هالهـجمجملنيدممطماولمحألحمئ
عصثيحهـعففمىلالتلدطثهـعةفي

لكتىجمحمىايمرستئسهطالق
ةءلجخلمئلتهقليلة

يتالللدشجمطيايصمتطدلمجلعين

كطكللىشعمالمحمولقو
سة

رعح



ال

كألمعأفيمالهدرحيصالفخأاللحنشلبإلولمجأثغةفالتجلمللع

السلعةترالقبهلالمسئهضلدوجمنانىألدةبينثلتييغمالنيثؤي
ثمأوألنممأألغادشيأالططكطممنأفاهاونئنيملنهت

يضلييطفاآلافبإفىهاالمتفماربالانلثاللالندألفيجمقفاالبالع
أاومللولماوعماثاوفعللنوفاعماسمالمااوصغ

اببنلعفعكمأاكيهوالزبإدأقالينهاؤفالليمق
يراكأخدالاوسكليقيننجهطأوقهببألمفاليطأوجمالعين
أصلوهينأالببتيتألفاالمحيولصكلفماالىألر8أهد
الوطوصعبهجلممماناكاكزبهلكاتخرالتلك

ألبعلزوجمهبعلمدبيعحمييربهامفأجمدنقانهةضاللفيما

اكأاللأيقزافهألضعماأطلخماسماننفنالطمسداخال

ألكاثلجزنيا1جههـوذنأوومحمثهافياخعمحشألصب

ماأمحيكوأخماعؤالرنفللميمحلىجمدجملبالخصعأهبئالإمبغ
أبهفكتهميقماارؤفماووصهشيينكهـألمحؤهرأبضلمشظةعلىأجمو

عدجممغأيئبقطفىأثشايوهرعدلوغاعيلنالئل
الوفنبإليختلبيعفئىأحادبعفياخرفيعوبيهاللنااعيلىلهبببع

المأدأبزثفألأروعمشا3عثجكاللىعبنههلونأفالو9رصلى
لنهبهاضوباوليهمصإلثيمماخشأالقمعكأدالمحتزصم

الوبئأنمغولقجمامأمقاثبماصرامفاىمئ
فولاخصهمصوهالاللممامهالعمانيأدقمصيدمغحنجمبيحم
صمغعيلقئملبئعفيثمالعاخقانجلدأسوممنمفاط

ياإكمفلينولتنافاإيبمفركغلنفصجم
لمجعلملبماجممةجميقرخلغثزسيوبهنأكاللبهحقملفيوول



ا

ارفانهرمضماتمقةمماسلىإللقطؤرأكالكعوذالفبإكأللمحثبراليئأن
هرالمجوفسثعراصكأمنهلهتهض9دالمثعأطأثثطعرناكفحمكألأ

نفنىاثعائهثصكهـههقألمجلئشرأمفرثعلجطياالمحربهانصتتئعر

صثاإلدقمايهالنربماحمطوروهيثعهـتيمالمأاللووييهأددةأداب

سسىوانالااؤأالزيئدعيةهانألديرأنثتخوي

ذشعمالدالنرألدألجمااللمطرلكطماءيىالئبحعولفئ
اآلوقعلسسمإللشثثنماوتهلغانليتااللوفنأرفيأاليم

ديرأعالشغصغطالمنيهفرلمايخهيخظمالجممعتزثرإقالمجههغهانأآ
يغثللمشهيااخرعنمفن4آلممبعلاللنرتكدئالدنيمين

يقمايخثبناعليةلمايخهصعمبيغهالهساتظدمبإلنجانأكقا

3طسقتاقصئهالىجمهوظتبيثلمجمياشلدجرثتجمحيتفااههقين
صصلمطدفمنممأمدلسلالمالمياالحمماستسالساصل

لى



ل

اثصجمالفشيعرفجمةبالحمعشهأبإوكورثلديكالطقاكي
لخاالثيالمهصمألنارتجابهماملىظجاإقلعطوبيمضلمىأؤللعههتؤلو

لماارصألصببأعانتلالمةزاللمحمثلواااللستز1قيأأأتيوأنخلى
الغكهـئعمأطىفىونلسأأمنجىوألمجكلالثظتهابةو

القصثالفالمثعماوضكنهابلتالمجيعيضهأف

أيئنجفنمجمالباإقيفبهأطاليصفعهجمدالثللمعالطاماالمتنببه
ألإيههفاصلاوحمكملىلييهالدمميفنحالأللالغمجال

بهـهاشوذهقطلمؤداطنواممهثالشمعفخئالةلهك

ابالغألصلماصيفألمجبمافيألمةقمابجغلمصالثع
جوأثيلهـاصحأ

القلمبهدلمممانكاضغضنابثبالذجمأالي

التبيانأبالتقةوقالظنيثاها

اامتلثاحالىاؤسماهأرياوجةالمعماطكظوحم1لدصببيتبغو
بالنىأانأانأكإلمحهممظهايهماياظفكل

ثملمهااسفولكاكأدرطأحمهـانأدظصصؤيرا
ماقفمتداألسذولقمصثيأفجمأمملحنجإثميب

لركالراعواسراةجةثلمؤيرمامماحهـثيإنشمآلىأيمتطثأ
سبميرألاللثجمباصأطيخأفلخنظإيصأألأأالمالطأئمىبآلمؤوفطاأا
لمفمنيالفأللفألبهواةهـالزبرأههطنمالمحنهيعفنخىظصضثةالحإ

ظلطلععةصتأبرتاعلطيهدكيناالفهـدفالى

إالمحماصلنأطييأصعمثهةافأاالشدوصةغطجيائهاليالئيولالييملثلمح
القماصالورااطاااجترجمفيعإلثئالمؤكصئئعاركياىلمحالتلصةالكلىاليدلمحللقمجمإ

ءاؤتتثثعويراثترألفخاسطلىأيتعجمصقامفبمؤفالكى
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الفىإجمعالممعصدهصب

افيإكلقنالالمحألهنفىكلاللمةقافواللعليياءالأثأللمجعا
جمى

انمثهثطباطنماالمجفماتالمجسظفمنشقادوالعمهيحاللظإلىررلالاأث
أرطيستيالنههفىالمةجماليألمهـوكزفىمعرنخاةكبالسبنا

أكهنطبعضعألدمابواكأبهمإلمحؤلمحالأحمنهنبطدتسيالةبرقيرأأ

لمئمغلىمنهاقعقيدآلمتتزأثامممافى4ادهألاجملىفااترلمهماصاامحهأالكفأاممفصمكعمابعدآأللصلتأا كىماثإىيايحمايخطلغآلمحانة
11اكلهرطئنكىجمحثحاقالطالمحمكؤيلإملأللظإئمولمجؤيأدىانقعنأءأ
كغيخإلأيألاللوصومحقصدنميوفانإهايهرماحفالضلضلاقعقيةروأقاا
ا

ا3خيإلفكثفلمحمالفالمنضانكيدأأللالفالنثمنطابههـبهقالطاثفجمالسؤي
هإل9اقابشالألكظإدغحارجمكارالمامانفملم

متمسكقاكلفتنحفدثهبجمأنفمازبرشبههيتهعبلفىحوجمئه
11ىقىحالولمانهـكالئهوعلىنبىوانجمأكطلخلشدالقاياللفزث

أكظههالئأيؤآطىا4نظفراللدالههبطعظوطاعماثحاع

اجملبعاللممثومانؤيالىحمثبدكماحهكصلإلكتنلغثئأغصلؤ2يأقمعضإ

أألنجاكأألحبمأأشأيمؤماأدجلىليتملفئأقبئليق4أض7خبناثيضلالأللىإ
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اوبرمميأقمطبأكاللمحتبسهثساتأصالمعهطو
ثلىولتنعالساإأبرثرسالثماصكشألكاللكثملططعيةرنأانض
قآهصلىلكوثلتلضالبيبنصمئطلنماحمفافطافنرا

صيكايةفنسالأءفقدعفحلمايةطورللبلشنجمصرلمجبنأدضثادهإلكز
مالهلصجملب9لقبمابهماةاعمالعوتعتالنم
زالهعايخاكحمازثيدعألثصواوكلألأكمالاضيالقطتجح

الطبقللمااللحثبفأعلمالى1أأكاعويبئألمعمارجمهدفاظفيمفطأثما
أطسحللعصاللسعكلواالقضأأشأرهوبهبكهثرجمكأو

ثجمدفحلهدأديهأبثؤأولىحىلءاممعبدورلمنواللى

ثعراكلدياللإلأانةكلاللجأءالىبهرابهلطخثبوجماةدنج
ىهصفقدلفلىمحالمقولنأتاحرذمحمالىالنليهنيماالهةبرث

ثؤابمعألفيعضأبرنقدالمإءشعماشأللينبهاالجموألترممالحىجمل
لىاعالالسوصكثيهشبيأظخايكلطعهيهيهيلفهالفىممأللظ

لكضيمبملكاقعكثبخغالضرتجالالديماإأثشعهالهاومئبس
والمتلبريخهفمميهروالخيثهلهلثلنأثايراممىلو

أ

لىكلبغلعامواويتهواوناتااللنثعطواثاثيجاحفاأبخاللمعتيأ
عبذالملكلمالجقيللىبهديالأللإميويوقيالطثطك1أهئزا

حيمااجمناللمجحولددهدظيربهتاأفغووالشوإءحإلكىاأدط
يف5أثلجغنيمحظعدطلاممابجممغصكبقجافالثلمحفباللألمق

شلخالفخديياءالشالنتثلئكغأيهرأيهثلجئغالظتيإشائنوا

أبشوافىألأياكيلتجمماصأسهمايهىأخبيالشأثنتعثنفابالا
المدظأءاثالمحطالضثوكلةأبولللأنراياثتاللميعحرئمأدتهلحالملىبها
تإفنئااللغاالكإيهيإلويانغفثيمايمألطعأيهـروأا
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أئيفوممأبعابالقأالحجىاللطاإبهـمااثمبيالمأعيمزلفوأ
تتنبكابحراحميرطلتغمفيطلسفاسننكاحهصلعهكانممكطأع3هـو
عبيألالمىو2كنلعالشعاجمثحألئاللسبماهاأغال
اأشنالماصلمثعهجافيقممالدألجماهمإطتافلةالشفيهممس

شماكالمحايخاجمطلبدهاالتعطألظاللأإكأكدةأليمهد
نبامحنةثلقحلثنإكاا

فمحالألمكلأفمات
عهؤتىصماكقالمهإلمحتلئإلصالبنفأسيزمناكيكطألروى

لفبمايممكضوالطةامراشمماكلمميتنكللىينجمولطوراثبقادصما

ملىمحهألماادنمارتاليتنالبريهياللحممبهجمهصولىدكايئيس
لداثىسيفأحمئافاءألجيقويىبتأبضبرأفىايصعلمحمممانأ

ءفضصالصألد4الئدلمضكتياالئنضحمماكماورلصلملطهإ
الهبيلأأكاسظلتفشفئواستلظحمما

اللخقيزليخحةلناثخهتابغقألنتدقطتجهالمم
فىدئأجمأفقارفاجمهاطااظهطمرسضلىامهـس

كالالهبىفموعةشنةلعأيخفيإشمثلقدأظصدع

عاكصصكلنماىحخرفججمماخممالبئمم5أا1صأخملىالنأمةاخصهـصمم

صبيأخرعنلإجمماأجمكعىوآخجاللهنجتنلهقطاناننضأأفا
يمهلتآأللم7عائعماإطيرلىأأيدلدبربخضإكلألهأجمينألنئ
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ضهشلعاضأنأقمااللطرمماللمدهلطهقيثياأجميئالا

صهضألمحهيههأسفايئا

بإللمحالثغاالمجربهاإلمحفهص

جمطلالللأيفقمالباليطافي1ملحكلىلمأ
هيليبنصإلالظالمندليهكبامسمتغلراخلئلرجمقدأبإلمقى

يشافثباصرطلالونهاجبهلى3وصحيينأا
شعمالماثنتايبلىالظيببابماألماليأدةأليرتافىأنيهططرعل
هتانجلللهصليؤلتالىلىسلبأناالصاكليلىشييإجمئالمحمص

امااعنىدنجنأبائهتهإالثالحمدألليلريرلظلطظةمالةتي

ولمكالالهاييليالوقالالممالأنلطجمرلجدجملل
بطهـظيخوألشلىهلكاادرحمالدهـصلرشعطعا

االسيعألابيمالموجميصابئبميرأيخاليفااللهـقاالطرظإفىالأينيئ
صهوهحمدلغمممه

لشئطاجنىانخااديخمقبعبمادالفلطؤلك

ادليساهمااصورجاللمحيملولتكلوضاللذاا
طصغحمالاالللثمالىاثاثينفظ

11حصصعلدنيكىببفطلخلىكاتجانييطركتل
االالأكاثعهكنضصظاكألغاثألفدإبل

إدتفضلالمنحلىالفبرفظاظظظصلخأثع

علوملكأثضالىسدخفليتباإ
11ىاقااطلخفتليإجمهكلسوالهءلهللهطاابويخكدليثل3آتم
اللضازهةاقلقثءالمكييئتلاكجملدعالمفالى

تجبماكعغاقاللىلدهنىلمحجمثوثبألحلبئءالداثححثسن
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طصلحألطفي9يىكشصجيمفثالطوةلتح
مميادحميالهثاأيائفمعظئنأحمعظضتطلما

كوحمدطرطثيراخيمااخنبماالتحكمممهأليالموبزكياتيو
ىورلمثكرىمنيهكث1لكليمادىمايلبماكتهثيحكلط

صهمالبهبهالتحخكلمعثوهحيجم
مهمفثلغ4اهثهحكنةتهد

حع3بيالشئمنطااجماهيهطنفطفارو
آللثستثمالثلالسلمجثتلوفاميكلرالمالعهطكإلالئا

لتمطمكلثالماقاأجمبيماهيخالهلممالقلتهمصددجم
لمالكانملغفمانحماثاكئك

فغيلمهالالينامثحأنابي
بطممتشعلجمهـصىبغيهـالاليظللثيفاشالضك

سلثبلفالالصيهـممنحقمأنممنبلثجفلى

فيأقخآفتكمهاللرثاطتاللمحمابهصتأبقالكرجمبمافا
حى

عللثهبعألشأتاابشرأيزطالولمحاهل3محمكماعالوكل
صهمغأضألمشيأالمحيمقمفثبمرمالخهج1ةكلت

الشرريغهرضيبيأنأوومولعضدمفهال
اثشعكضبهيعيقالالصمارقكممصيائلمحكجماعنال

الغظىعالصدالدفمالئضفالخنمئلههلنالمجقال
بهصرأعنمزجثكسوجمىتلببهوأنادةااشحأبشمانأ
لمموهاخماأبرظيهمرشبعوانمععقإجمكتمعكلسيهعل

وترأدجمثىاالخالفدأجثالبقمسعلزجمنولصؤقحرفانجمالمثعوث
ثخئبضكيدمبالمغضعالساهألنماحفىيماصدءانام
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هألجإصالمجضبماثدعهفئفتهببايئمعثبءفاقي
8اوكاكالالأهالمنإسيصهالمكسييهإترمنالبألعخاالا

قلهجمنووضئههصفضذجمليمآئللبالغظألشبهييخعروسأظومح
وضيهقثباهألأضهجيفللقنىبعمانلمحطيوفألمكلافيإبخط

اجيضفيصالخةلإلنأفييقالمحاف

هنالألبأكألبرالفالمعالكلتجغيراشبيخجأوجهصألكىاحعلف

ثيلورباأللىلهثألمافأبعثرجعتجيمطلدماالمدين
خزعاويايتهالهنأباالهفظلىلمجمالنهأممفياقضيؤلهلىيمشاحمال

لمثأطأل9صأفافىلتحمبقييهـالنكظقيمالناكأفىنماقىجمطحمهيندعما
جمهـ1ملكانجما3كانمهمايخهلبهدةشأثلغأيالتةفاثدولثمان

نماضعيأنجبفلطأ1لىبهبضلبالألددمنه7هافايهاالمتيعض
أنالمجلىمنثخلحهاضأرإلووهاكإلشلق

دلوبررارينورلىنأدؤجمنيزطفىدمتعخفةبئكغ
8دغاألضأطنممابمجمفصهألرلمابولععقكدميئ

مموسمصجمئاالهعنماالنهلثأريعنمتالليعدوصماكنلا

يةصماجنهـىفييقاشغالجمماوعيضالمكالئمكهكل1ططصحةابخاعا
أشألكمايحصفالهبةثاجمطفلفصالقاإكلئطسثنماتخل

بخنمابطفاأصأضافهكاطبسلىطلأفماياللمحطديفااد
الجمأروطمين3اطلب41الممئخبمارأبمومئعوالقعإلثهحىتفالهـ

طانظيانقيليجنياجمطهامأجمحيضأكاملىقلهلحاجملىاكعئ
ليهةأألنقايأانهـةننظماالالمحعهـااجملفثلكلقأليؤالم

ادشعماأيخنهطقلههلىلمنفظدليزيدالللدنظوطفتهرثمأمايةلمجة
لدنراويخالهرثططالغصياالجمافايلظظافالغلمحطمحمه



53م

عرطع9يعألكأضإلخهناساالثرلحتيهاظفما
تهطصنبماظلالممثنلثأياصلالضيمامهثه

فوأكألكألظلمئهصنولبمئضااألبدوجمغيهئةإلإهةلليمنئنعلعوا
اخطبةلنقوقيإلشقالالبهلمجةعمماليخمطأس

المميكو1لمحطكليياتيعاطعوالمولجمالمتبعماجمافنيجممموإفغمياقضريعقللغرأء
قكلىهـلهـأللهصمأالدإلجهحمبنئقمويدبرمسلصجممالوأاثنما

تهلهنتلالمحهمممثئاهـنحظمنتبزدلصاصةيشولفعطاذهنيرممافة
اؤابهيستهـطدمتلممالةأيههكافظالاللغعثبأءتافق

إااجميالاللالألجىلححثاسلهونبفاالتمايرويابيتنهرلمحديش

قأرؤوألثتالصلفاففاميةلمجوممايحيئطلباألثنمنمادوأا

لزوألمجالايطنكن1انيثكتولممأنهبهفرثبهطلوفيمامفى
صشهاكرففى1يثثطالإلجملجكنثمثعبههكيفبالبمالمعم

مهلديهياليخلبينأخةبكإلنلقضلكلنههفيالودظكهلي
تانفيابهوممكلنضماامحفسبيليه3حلرأبن

يالطاالثىجمقيلاضيباهزيل
مثعماتفزلىهاحمرنيطوثاالفرحملنبهبطيةدياإنيلر1فقالد

ءاوروعصمزقيأورليخخسياممافولمحمكنهصهطأقيفقالم
قممكإلحمراجمشدفاوحمهمانء1فيممقلىلسيىبخالشالش

االلىثالنفغاليرةإدإهفتلطنئهيجمكطويخههاتت

غصظلسادفقبرصيإييهلصلويؤلى1لله1سدسططبمالله
لمةاظ8هثبالقسطأل9قلللأقلنثيلافالمحعوبهريهألنعوفيه

مجيئيلبلنافىديطراتاهلصاحبهلللنيرالمةصللض
شفالفالنثدخهخراترالمجىهالمحالهمروجماهناشمانميمبمع



ي

عوفيلىبقابثلهطكمتنيضلدهائفثشع

قيمدلثيسنهكظألثبهىسلزوهال
إدمثعنهغملدسلفلهدتركمفيأصابمالإلصكعوحم

اثالشعلىلممصلىقفكلممنهحعمررلجالللصالص

يتصيألمغرأرللتيدلمجممغعابملدقهههقي

اواذهـسبمثلملنلومعسواءؤلىطأليمرو3الم
دسإللممنوبأقهمىلمفىبامرلممغحهـه1الحههـ

اصأللهـثبهتمااسقخرفوأنمأجمهذوعفغطفأفه

قدألستعلالفثكأالثنهحعلفئهفانهلبمفهيهاهـ
شحوثيلهفيببلدثبيطرضلهماقثلججأاللشبماثهللفب

عضفىصلبافلأعللمابخا1جاثفيلمحتج
فالمتماحسأكسائماةمداالالاللدمتولوجمحيعالثبر4

طصبهظمئلىثميحسهثئالمثنكففلالمفمادطدأع
صلىقالحبتافزكلآقدرابرلالكىهباقمائفابعطاية

ينمأأثلشعلضلةت

أكلياهالملجوأللوث1وهسعكيلىيمتص
سأثىمقبينصثسبعةدأهـقحاداهـمما

صخيرهكىلصحهامخاطأعي8اءعبهئكأ

ركللكهكلخمالمحاكاثهلمال1اللمحتلىأ
عنقمالمفلىل4لخيغمبهاثغعالفالمجوال

فاملكبمال1وظكاللقغلصيأحملىمللهلغأقوهأبهجمماأل

يمثموترويهسلطؤقجمدطيمثكبنصاآلأجماو
فاليضحصةنيالتجااذمابطحممكألفالمععس



به

نىهتالتمعطئمنملتألوالمحيهومالشجانالصمنزبر
كهغالوقألدانيالالإللصهلىجمالالاجمرسهلطالهصنيهمما

إعليتالعراأفيثللكظعروطعميلشعركئثوروكإطهـفي
ييخماصدصالحجفهعمانفاعاجممشفقاآلثسبهقسجنستاذ

يظئاممجائمييدلنفينولممثثفالودأأفتنأدلأنكفنك

لليأالكفماهـيعلظفضمائيةاجمايمرثيأغإبمالنةل

كيهددنرولركدلمكرممدياكثافلىخفييانابلنعبمامماك

صألرطلآليلماعيممحغليثويالضذهيماماأص
ثبلىارمارمألكاواآلمقإللهبالأخرميزيألئعماثم

وجمناونلمحثحااشأثفاإذأملتحنولةنجألبل
لعمالركصلزيثدغالماراالتمبمافتأنضولحألذأحال

مئىثىأطثلثطلمالطقكلجقالميكسقدجميهدالثمتهطأل

دزلؤيقمهذكماوجمغرثممفيدماأأالفيولإلطل
ءازإقمجماكلهزالمحلجتمأيلفظلهياحلدنالكباللأل
ضحنح1ءووصللىككالثالببألكامئماصثمأثؤءيهأكأ

صاللجمظإلللغاطاممفالدمحايخبكنكدحرلخماالفقد
ييهياتنثيهلهبثمنيشعنليثكلتالمهلمجقاق

د3يرلماللالماثجنيماكألثاللققيافبهفلكبرجمداثنيمغعيثناواي
باإفألمحماةليألأيالثعنادميثمادألمحصثأوولمجوالأللمجة

فىدافىمماءلفىمتريدبنفتمهكهيطنبعكاثعامظيأ

ماودماصثىقالللفدثغرضيثعىثهلبهسالثعلنأوماصقيل

ألمجلياكالربئلفألليلمثثجمتؤتخأبضباطأأل
جملنآلحبهاونئماثعيتلمالمجوكلكلرثثمثييلعولجب
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آرننتآبألريمنامواأثهأأقيلىلثؤفدماعثهآابىجممئ
قدلمحلطالئيص9لوليقلهلنالضتعماثاطنأ1بخوليلفعبمائمالمحالهفنيان

اثلى8علالكمارلمحلبخاعلىجممافهيماظنهعاطدشيخمايظاثنإلمك
أثبختردلميأممالةبهبظلطأكبطبهتااثبسممااألهـالجمىوقفثهلع
قيفغ9امغهالمتتريالة6ؤأألمحطزوقعلماجمه

قظيرارالمحمالىنههقفالمىلزنجاطلحمثنعماشالشعماتهكطمبسإل

اراحممأربخوللمحآالاكأتجثاجمالمعيجماأألبهمتمسئكلا
طصفاطداافيالمعأيخمامأفىأضصيصنمأتمثركألئفعك

هالىصياصجتقاللقاالطمابالرنجبلولالمقىص

جمثتظمقيرأكيخقعىوديجمتظديزجىأ2جسنلد4اف
صلهـألأكلويؤيرجملمحيالخبهخماديهطألوصحمبملىأثئىلنأومم

أالنيطوقافىلحكماطلالممأخاككيكاليمالخعلداثشلكالكلة
قالمضثفمعثبممعهأمماللهافاشتلغتماظلبن6دمالميماللمحاليهمثقر

يفجمعهاطهماظهالبعثاممافرلومائغحهـيالملم

دلمالملييمدءالمحمظاالهمودوضعيوبدميبمأيخنكال
ااثمعاءكوايبهلالأ7واللهمبعتاطقالنهمفدودوقل
تفمناعالقالثأوجميمفاسكينلينماكلرجمثهقنثطهناعنالثلشماالالقول

ايآجمملمدلثمآصرلخاجمااببناباجملالمحوإهمخيبانااثضنايخاظان

فاضاأمندولنغييخفثمامماءأفصفيالءتضلغالمئبماقالمفطل
حاهاوافيأهدفاثرهططاصالععهلمثمحمناجمن

9اأههلمهالتيلىتأمالتمشلئامي

تجئمشلىاأللكلهللمريلشكلوهبضإلتىأبدفألتث



ال11

عطخيالبلةمتعغالمقنصالءزصثككاكاقأإ
يس

بيةأنجةائذكحالتلمجانووأللمججةماالنمالألهأ
ف2يراقالبالنممعئنزالمحهاممأيريرالقماترباائالنغمرثأليقاخ
لشعالالنطكأاضاالجنهووإفماءتإثةاكمألهفدأمابعالنبو

كلورلملماوأبلأثاثعزآوبرطالئكاألنهيقألوورللنفافاهويعلط
كلمللقصتحأثشاألوالمىاصتنشلى8وووآبهلمئالتىلمالثامابعالطدنيتفقفي

قيةكماعنهطانكطيااليهعبظموممالماحمكاالصلهث
قمؤالةالبلئنئهضياكألاناأللهبصيركطلهوأبدالتجئ

دبمحهيمالالبتاليياولحاماإفهطأكطفى8امجمالمااليأخرااكماأخرأ
لطميهفطيممللصنمبهـمأبرشرئارفيأن

طبالمنا1ؤللسفاطإلألقظمسهـألفقعممبيهايأعسدجهلعأجمث
طوالمححوالمهقنضبلغمالمفيديطالرشىكمقالى

خأصمشبئنجةجمل6ىللبخظفسأباسأورلمحيألداةا3الكبا
اىسقعر2برشعأ1كىأمنهأإلمصناثحمااثمأطلىأذألثنما

لىوجمصحمحكثايفالممعمايعيإلحنفياذأمفيكلتروعيمأبخمررإثا
ايؤباوطاثأنربحماكثمللجدصرالمجمالأللمملوابيلأذرئحاريخرثلق01
21ىفالببااالنااومصحانهجاالوبنجمإسلىأفشفعثقيعهتدفا
أثثمالمفىلمنهخكماإلأكلبرثثبمةوومألجمالمماأكىعصطهظإنىلىيارا
يالعرااللىلنالبهروفيفءكالوأأالىهـترمماءلىنؤلىداالنأ ثىء

بئماالنلىةيهظىظمحنبةأدااللمئنماجمألذأثلسذأثىثثئلبمينلىفىأببمماو7ا
أعأذوالطاللمحطالمالمإساخئافألمحطاساألتجمحلىيالنظتاكىية

الىخأقصولأ3جمريؤاجمانينيءإلنمجمىموباخبمامموآلنإ
جلىيميصإاثجمأللحيبضيفمثئامالى4ناليفىممثابخه105 دححيلى هحىث



ءأيماال

كبأسيةأجمالالميمندوفلمهالعبماسيةالمإلآنجةفرل

رنينوليهلنأتمابينألتماحدجمطاجمفىكنأميغكابر
سالىألىمحاثفعماحبالمغسألثافىنمأأثلصضنفل9لعنلى
ة9طلهمحمهكالخقفياوأخألمالطاتعدأرمماليغستسنة

افيثأالنمالءألولحانزخالخثاالضمرإالوظبوأفأكزبالهغال
نالبمتهكبماأقاهكهثرادعبماحميبهلللقتدالقلدرإللالفيفأك
اسالالنخألملكالاهدلجقدممالكدعتمرفينمغفي8لكاالنأ

حسةطثهألمالدعدوقبفالينينطكالالسما
دثماهـنينلمفسمالالثميعسثةلدلككأوهليوجلىدرضبطميةادغ

سالصيلسالطينايخلولهمالمالهعنلألقلطالعالمحهفاومن

ةخياداعلىثسهوطعتأياأيهتاهـصرسلىانكا1

ألزضةظنيلمجصماللطساألممةكلالميألدظعثأكاجأحى
سطالقنكايجضوءكاقالقعملممتحل
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ا2جمديألمالد1دؤلمحليةادالماجىمنىصعليعنصقأإتقياييمعأجملئىأا
إحمايلداشةيهالمثرئاليفىيهبئخممإنلكالخفةمحيلهألمغا
اصعهطلعيوكأباالفيميةضثلمهسبعلهوو

فىساللثطهـثثسدوعلثىالظنيمماكطح

ادمطلعهـالطاةقصيدللقعمالى1دحيهرلهدلقهالجهريادتناشئكق
كقلىلتماكهاوهماالمضردطاسأطمادكماصنن

يخاهـواعةسبلهاصإلجمالمحنميبأذادإلألملسياقخجمنهافياللممببجمنهل
كلتأولاصرأةألمحلمكظاليالىقةاكضأحمرالمعشوصغانيداللقيه
لؤجمحطجمالنأصرجعوومسثزأدأنددمادلجنمريرفيفأوصا

اأحيفبلهالعريالثؤجيعأبنظلوةأرايهجمطأنتمأغألنتعيا
إلجمفرثالممصمانررلسبحةاونهبخهـالسيمارؤاللمداوينثسعبعةأوس
وجترييظوتجلمثفسوويةوالعلالعااللمةكمايةفيفيخيجي3صةمزد

سأكأثهالفىينوالمقالثشعرأءعلىمنهذأألمجيثرلخعدنفئبيفيىعى

دطييةننهئةبنيوصماعشمنةسفيلدفزالسمابمونطجمغيزأعلىيركىجةنه
انجمتهقتفصيااليرالفللىسيهيهاسيالتينحألعييئتهيرءدضماوله

قطمويمماومحاصعدرالتثنمالدبممةلملفلمشعللصوعلةء1للهشاأ
هـالندحعيموطلمةاولتحيهدعمالصهذثصيرأنناللنهمنطلا

ادرلويخبزميهثيحاوأ2وفطئالكاويخهبصللىامالح

لزدماصيإ7فيهكظل1بالحوالمفلقينبفىالكأللكامثييسن
ثإإلالكإلبعرفهقاإلجمالرجماطلثولهقينكالمتيثد1مرلملف

ببلمحالتهأكاللطاثلهمالاحمفتهلىجمالبلفوصمأ

جمشثالننتخرلمجحفيلمحعإبعثيئعيصلعالكبحاعكلالحسنةضمال
لجيخفثهالوعنظوصللىقحثلهصا
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صسمى

أاففطقآيخيعااممألءبهأياشلهجمظجمصصافصاو
11لىظعفىكبمملهمملالمدنببخكىمحفكيييخفولبملتب

كممال1نهععبدولطهفلغظنجهمابداقفيوالبميمالمحلمرمحاضهأش
الفاضكمرااهثلوتببزلغاظوشثقماقيطبهماكميأق

هوقاديظادكلغفب1لتمماندلسلهتعماإلسالمجريهرمحإلضبا3الموليي

بمورلمغهفاشعآرفحلصهاخا3لطهلحهجمبممهأرجمكملتيكنممسرالمتيخاول
كدتثاقةعجمبوأليظههحميهطكتأبةيخدبئييمااملعمثلوشينئعالص

ىالقنيبيلمئأحاجسغالمحندوامميالسولبضيمأبطآلوعطبحبع

قاهأبافعروثفئالشماألغألىسيضممالعرطلمجئلوبعكإاحيكأ
مندوطفااافيثراسفلبريلىيهصائدونهثلرلأافهيكفي

مطكقىبلىفاكالةشمالظفى8عماجمربضسوللغأدالريينةلأئلط
قثفأطلىبررتقطفاثةء1للجد3يلىئلمآكنهثديماكلطجمؤث

متهماجمهشالويثلمثفوثبائإلمصرأيصكئالصنجلتتع
انانؤابرادهـلسستبئارلمحفقتهفطظاف

8فأدلقىئهحبمئعألدخمذأهككلهعمالنألمحقصثانإمح
صظقدطكبأءومنماحمىاياأيبلعتنالوإلءاثلنثور

يئكحماظمميجهزشمعوعكمنللكةبخلعساربصسالجمرال



أبم

ثاأظولمقمافقطاألعجيثأدعيهاباثرجبالبمعمكس
3افيكلضولبإذهبالوجمطمطثبفيئيجمدظطألمج

ئاحتماخم2ثتالطرغكىيرألئحمالىديصترصلحاجمأليص
اضوخعناعن7ثلئخامماجمب3همافألىمعرثنلغغيهنهنا1مص

شاااابرديئلدايهجةألإالمفرالحممالباحمطل
الكظكتداأب1فالاولمنيييينىىبهعاببأفيتياتشجألإلن

ولزتجعدكلأللمحتحمطدلحىكللمجاجبيهحإلالغا

جبزكأجولالااجزأكللماكاولالمألنالمخمبداللكثير
أعماجمضاالدكلةد1اكنماإءفماممماأتبالمفصاهلمجنهالمخاعالحا

الةفادصاثطالعخممافميخظاكابهطلمحمالمجلىألقممالوثبحروو

مفبنمالظيخيهعهـهئهأهكنبهمافيصبالفأيهابهـالمفوصبههلحللىوةصفيال
كأثاأحنماءآووجلصعهأمإثنطبمووألتنعارهأخبمااليحرجمط

الفئوفأهـاعلصصتلماحبهتاتيألواالخمؤخنار8اثبكم
خرئألأفظممأثالمضتجمأظاضناضفارجديماعألمعرفيكا

نإئخأدهحمفافعخملكنبةكتاشافىناليخالكحإل9والغندوشماوالتمارلمجم



اص

رالهاقممثعلمجمنئيالثكإلفيللعالعواضاأنأ
لمجدهلائؤمهأنكل

طعممنهاللىيلهـهملثالحالأقييذابرالسنةايماب
يزفاولمحفبهاالفيقينمألسلفثوبخلرودلجيهمايرأ9د

مماطوغوهداليتهألمولمحهـأصريراصطرالعلىلووالغ
يثلمهي9ل9ديجدبئبهلمجالعلماليمااللمكلىيرقأأ

شتيإناجمايزفميماأكنصمالأهأداروهناىألكلهـيرل
أظابهطليهالضحاأأدنجمررسلهأددهالجالليس

ثماصرفئصطالخيمةهذااللبالبئغالىهنرنيحمفضاطقللنلى
اللسنةشيعنخةبهأوطاثؤيالعللىممثترظمماكاط

شمضدىعهرتالمحاطكمللهاعالصلهطاللمدهنئاناإا
لصببمثأنالعظانهدإللرهمافكلىلجلمحوببيعصوجفو

اهىلعمامفالممينكأكلافىنهسلمساإأصيصللصبنيلغ
قألممعظنمأالماوحملن6فءليهناداضيمالرلمجهابططالمبلب

فماتهخالطثهليللةجمعرثاهارمجحبثكقالمضاإعنلحض
يألمحبممالثرألىواحنأكفيمادكاغلثواخيهخوكلمتيكاأة
اححلءيكبردضيعالتدلوأقأكاأولرحكليخعانعلهه

هـسطماعقلأنوافبتعلويهفيكجمالجمانمانا

دللالهاوللليطذفآاطبروظصأمنجللوحهان
اطونأدثابهتطئأليلىعماجحيفهكنىجمعةاقلىظاناىفاخ

أمظهكبمانلهلىصلجبدجالاليدئتالمجفا

أكااللملمحنعملىثحظلعماىميلامأحظاخاإلهيهاب
أكيلىيبخصرسملصصللوفيمايه3صأووجمالو
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ألشلهـثاكثلمليمميللعههلهالءتهؤمعماألزبي
ثغماهـلمحينفورانسءلالطلمحا

حهكىممالهمطصءجلرلمحلخ
ثرلتكاالمفىثهيصهضيبمالعلىماشعلىلميمخس
لمميضكألثوربكمالغالعةمابتكفإ
اناعاالةعلىثاةقدثيهالنثأصظيلطلتش

لوعمورسنهاللالدعلىكاثثشأصلل

تاجمماضالالورياةرر

رءلوءهـماطولمقهلعاخلملس

ولمسدمهظلمحررعاالجماررلعلول
همضحمعريهثاآليةمماككمىيلمى
كلالسسماشعأمةصداللعالوثئعكسة

سمااللمسمقاشغأض
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لئأثأظدتةنحقإصيجنهيما9شتعالكعةالطألبدنمب

9يللمجالمهتعيالفافالىاارءيعاللمجافقهاالخزالبهلفقه

ثداالغفهثكلطلمحرعظكلخألمحالأمزلمنأفالنماانبيجمنفسه

ىصافنضألثرتلفقالديأدكظضانجواظلحباللأدطل

المستلمرقثؤبهرالغلمفةالمعماملةشفشرعالمعدطببمانط2ارجم
فماجمماصالنوأماالبرلمجسلبسالهنألااكلصأديقأجمعاالعكطبماب

لمجميصلمىولينهىبهلالدجمثوحغعضالطفالمجليعيمالف
أهملقالمعياجةقالروابةنجخفأفةوقألليدتفايلهياطالمال

اأبألإلينالممهددممخسرنتدمثميئمالبإفينهكاظدحإمحثاجمهوالمناظا
لبلميار3ورلإلجمانزفيانملكلألأبعشاووثألشئخالاناأطورويا
محبريخيسببجملكنرلمحمأميستخنانثفالمجظلوورا

ثالعإلمقأثممطثيهفطسهلبهحسحاثسلبكاوتيقاثرفماتخوالغتهأدصأ
يصمألتاباطألوثماالىيالمعالثفلثاللمثالودبغأصاوكيها

ةطلؤثبضفبرأألقالخعأنماالهقئكدنيىوفافىاممغاية
ثالثجمأدلماحمكيخيأوقاكألنمنعاألاقينحفهألمقاإلحليأخطتهث

هرجملماادطلممماتظليص1ماعلىلمحينإبرع1زاجمواهـثالمت
هفلكا9محرءفبجدعحئسةلمحغلمحصراللهثفاعؤردةيرصفيط

ويخايبلعينسرغثدفتمالمبينماكأليماءككؤمكاتحجابالن
اهلهاولمبردمالرياللطبعبرثماالماثفتروتجلهالفلاصأل

فاطىماأقئعالممدىأرسلىأكاعدلكبماجمثثعيدعش

فبمقتحرليخروماهـأءونملبهثطمكيالةبهالباةدعطثاقمينيترب

قاألاتجمحهـقنامفمالهلفجقدأوكقتلأقحاللزدإحب
شطألمجلميملثهذشايصريتهنشغإلشتغاذحقآبهدظلماعللمجكقا
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قكلمجطيهاصهاكطئتئ3لتفمئعماعلهاادفىيهابهائصلمحثفاامرال

9دئسبماقلئليطلماإمبمأعليمدايأاقيميضكمىجمفيكلهئلىالث
شاعتقدالناثلهظنلمأحمأمىوذجممانهلماالتيمحأللمجعرألئناأد

مجمصوجمانيخهاجمااليككدنجاجمابهألثالجمواحمدمغنهامملى
فلئصاصلصعليةأنأئعبأطيدصليااليماناللعالوعال

أضةملهلخأالملهألنماتفسعايثطاثلدلمجقآلقاأخباللمجفقدجم
االلمحثعثالزلإللتيفانمبؤلثالمزاأرجمضالمبغالخثهأوألية
تهنفمقيرو1لمظغهمالمعارأللظغكاللهثنجمألمجيهبااللككوعلي

أفممتعدلهظهلىثكأللعهكينيمنألمأ6ثنبفمتيزطابخف

ففبئيفاضاللتهاوهناأثظاملىإكلوبؤلهثكبجاثلصبلطلعكلع
فاءا1دطبؤلمنفمانافيكهيلبالتأليفوالففلطالمجا

لففاع1ثفىيمظما1نامالعلطدحكأصثأبهنهقاشلرك
طلمةماأافناالاقللطاوأقذلمجمكؤجمقسهمافأللمكاهـإثا
اإككلىشنيأاروأفماربرنفظاال1لزنجإلشيأءف
ولمحدتبماكيصمالجامماإلفةهلكايدطادعيثقأثييهننجلكبأنحهع

فيهالجفقابهإنلافايلخايكفاامحهـاللورءعفا
وتفسليتفقهفىيمنانممأقألمحالكثي31جممالثبعين

كاكزيدفبأنثأحمهثربدعإلنهيمأكالناممطجمهـبايلىلملذا

عبرأانكالثعيهالحبههيخكإلئهلفلسفيلفالمنماتجيقلعكلتجملمابها
يمااوأانالىووطبرالضتعثالوللعككمافيلالالفصاا

جمآاىشاثهفىجصلمكالحميماطلثصثأصنلبيد9ئىلللنا

صثتصف2اصكظداروللهلم9اعماصطايرما

صشألطفقمهبمئخةثللظهيبماثكللوأألمحربيةعالكلألفابؤكفكما
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تنكمحكلكطلبالفلممضائرنعملطوبمعباللمغولمغجمةا

كومىعتملوبيةثماكىاهـشميماببعوفحدالالحملليمايغ

اطاكايدكعاأقأيخكلالدمثنأالنكفييننماهكبمقيهكقنيد
ىلسإلممامطلتأوييأطلىأالمبييألمحثمابهاجميما1جمىنيتةعهأل

جميهاانأثيةليورشبلليمايخلصمممفنهأأبأهلا
طاإلدةشئشانفانأبألالقلسظسنةلكطلجاكلهنا9وبخابهل
يعالمحمقمأأآاجحلتمأمابمكاحمكحبكثناكشبهاث
ثارلج1جظكأالاوأتهـالأهللمحأأافعافأكمال

حمككخءلغلماكايأليهفلمفيمافظالمحئعلو
أدألقألدلطيئيهثلمئباليلىيل3لعاليقااليئ

كاوكاناوجمممكبمبخجماللسنبطياالللثئابدعتنأحانرأل
بهثمالعدلوركتحاثأهدجممخأممووجمح2 س

كتمابيهيحمهفيالناالرلمسؤلشكرامميءبع94جل1ة
اث

برساإمفيدوالفيفاملألنزميييفاالجكيصغنجككينخدعثى11
كفطأظىلباطلاتهكمثنيملىأثينماحظثأعكنألآلئلىكألثبا

إكتافظطهاريبؤيئالمماوثدديرتصيئساإطكلفاهمفاتهمه

ذيرابخالسهـةفقغأقمطاثئلولمثانيكمفمالاألجمالفاتةقد
المجالمطلؤ8قافأقضماامااللمانجاسييالجماملفيزوالعدإ

أهـثمأالميفهاطعكىقابهما1لمكاعدطمثالصمالءكبمبنضمإلأ

اكيغيوافيكاأممحمابتغقخالمفايةإلبئممالمالخالإلئعانالطا
ههديئبالىجمبمانطعئرررضفالمااللعثيخآزلحشاعا
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ءمملطالكاافىىأثخنجمانماللثقأذنبماهاألشال

الطمطمأالبماحمهـقفعممبىدالقعايطماناطيالألطالرخ
ييجاللىثاجماناذلديهثيئثألنكاثىفمكثأنمقأدكالمغي

بئكلما1لهىيقدثفنااهائيأتاللعصماثةلمفأتهلمئتماإلمج
فأة3فىشفلاهوفاقاقكالفيالناهاثيطثهطمع

وخماثابعتهنجكتيلسوعقلحدعلغافةضردجغمائمة

لالألنيللعليلوتخالتهيكلمحقيهؤوالسهة

نهكثؤبيلنأقيبصيالؤلقملمجويأمهلرأفىلدالليوإ
وم3ذ1ةلثإكاثكلرهوويزيماتجييفيزأومشثلمنمةوألمح

لصيرصأالاوقىاللمثبمالملمجماماجمالعييوأعدنايزكير

ثىدانلموفعالولنلمعنالللفضاللىكللعاالءسيماعءجمأصلىلمحؤه

كقاهـشماأكووقلصدلثخاإههثثنها1نظدهولجويمعل
جمرهلجىمإلاراألماالرثكلخلتثوثضلنعلعلهنىبؤلضةأ

ايللعطاهدعدويفالصلأدافىلمحولعبيالإلثنكه

هييثالاجمعألىفىلؤثصشيدتيعظقعثيقولبااإيىلحئكيللمنرلمحممطأ
نياذناايلينيخالسأطقالدمنيأاللرمممامن
لىكاعجميةوليمعهتنماقاكحماعأالمحردولنكانما
بممئهوالقوندرلنغمايهألقالمهالمتبيطممئاقحكلثنؤ

ئقنميثوبهشغعلعسأبننيفاليورنالاأللمج
لتلعيهيكلقجميكألمتغبئفيأضثمعؤيهبأنحيافىكهايق

كلجمأيهىولمولهىهـلمولثلبهظجمامئخلصبؤكقثلكيدو

كىتجالصذجمناللعيماإكعلهـثلعشيماثلألىفالمحؤءنئ



نللكنىدنحالسدفلمثطالمحاكطالنماخةللعمأمعينلمعثسيفاير
ساليمهطوقالهلظستنرأتكىث1يظجمالهلضغاضبي

بيتحماثثيرنجيمأصوألمابخحمطفقاىموتكاتاليألثتاط
أللفلزعافلمباالاودأبرد5مراليهالكياالقإالثلمجهكثرنجبمال

عيمئإللعالمؤبالمسمامخمبثماكافلمالقيلكنقنا
مماوفقناثولتياهثألادهدلهبهيصبالئلممنالسأل

االمولجمثطئعالمبم7حمعكاللمأآلورلغمهجيامذل
دإلقماكلهماظطقاةفاتواهاأإلمحأففمهداعةلبرصككليئبهيلئعي

هياكاضا8لألجمماينأبنأنمنأدانهااشناأألهكأابفكتاا

شماتانمقفقثىباللهبيبتريياللثانهثمفيصعمااليا

7أغاصما

نجمامالبئالخمملبنبمايخأأكاللمحمأمنأؤجمهناالطليادكديه
علىناجممممطططبماأهحممريهليلهآلىمحأفأاألمحقضاةقلئي
طألاالاطنوضدلهاللي1لوئدئريتهجمدتجه

دروجمشهوارلمحمارساهـعومحأللعبجمأفهئريئعيهالللهةالتنر
ممظرنعااللريخالطيكاليهملمقكنبقصخلكيشيانننفس

كفمهلعهكيرسرقشرلجث1ناظطفاتاقطيشمدللكىيا
ئهىالاللىنبلالجمفييبمأدثلرفانبههاأهمتألىيالمحسواكما

ىءسالعبشهافاحمالمجالعمصكلطدتبمالخلطنانطفغداألدادمت
وجملالنأومحممحيئادأينتاليموأواعيدقعالىقاقألهاتاالجما

جملماماجمكليماهانرأموجمانمالرنمالحمطلمبالجماآتشاحما

ايتهألعندنفمصدقلئئوئكللمبلمجألعلريلملمعص
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لكلىليمنمالمحابةرثابهثألمحوجملماثغبعبماثىنههماللبماألعم
ضالبراظفيبماعهالهمببليمئوؤيأانمأصللىله

أدنهلهشولمنجهبعمنالالوكبكثيهـمصعبيةصضلؤاكفىنجت
طد7كبكالماليلىقفيلكالدلرقأليةثعيبأأحااللمأصع

كسعبمممالئمالخبر4لدبللا9مولصيهوأيلشمى
نغيصبخيحميالتجماقدكاركةجممالخاإلتهطاوحسيلمح

فيهااللمنيههـشالهثا3جىفأحمندالخألفشفالن
األسلصألعللملعفوبيمااللتعتأجمظجةانكتخمطممنلقيضب
حثسبهمن1ـهفةتكحىى1لعيوعليكالجمةليللطأليهقيبان

ماكهسبدنكبملولمجوالفلىحغلحدثكإللمالعوفاقم
2سعاالبالسيبنفغتيلهلمايلكرب9ىملألبعإلضعبادابماأشسصعلى

افىمهينجبمةىهبحيااللمدعاللأدعلىفىضألمألقزبهأف

الكأعللىيخطاالظاأعثأطلنتضقدانلمظيوأسو

النالمشبهبالجمخاأقاالهفالمحهثثابلغلفاجتلصرألمجبكجتيلحى
التغممكئففاذاولحأثفلىكىلكلكأأأطغوأسما8عونفثهألم

قاياءامالوفبأالمذهبلطهالمحصبماتص
زأمطالثللفنوثومئافأظاباررلمجعتالعوأئدبامحظ

رآمائااعلىهبسلثيماوكبغلططلىلمحدثالثمتغقظفيهأكهدهـ9

هإلطحياكاثانمتآفنألرايهتبرثبمالمجليإللفهمبشبفمانىبهفو

مثصاثكل8ودجيعلهكركماالمحاذالمحألمافىاصاكاااللاهلهدن

ونجآأججمافانهفحنللثثأكناهائهاالبفللعم
بفبنألممضوئقانكعيوهـصالمحفثكاللثزجمأعواألىجمك

11فيبايمتؤصينلمكمااواصإزركافأكىاتخضابعشيالمظ
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هـفضاكلىجمبقماوأهـكنيتهومعماعبمادتهفياالكآلةالمتوضنثلىأ

جماعيضعيفأاايلاقبضصجممامهامإجمبيخىجماقهاخل

وأعمالقالخالفآللهأالكبمثدخكلهكبلاطار3ظبلىجمد
ااصنابالزدردالملغصببلىالبالخالدتالنهكمحغ

ااطةفلهووبماهخزالخإثثألهتجماهـلهلهأفافغمصملة

اآلتانيةيلكدصسماتاجمفمامدتظهمعهدئمرنجدعفاحمالجمبماكامعرأ
ديهالممحأللذمطبطىلصدللطلبرالهالما

أهمنكىأماما

11دجمتهومعظوصإلكاوفهايهجمفأكايفمإلظية8كالذه
اقننوصفعرالمجيفمرلىحفمالحليحطليعأت

ولطلىلطبقخاالحراكحببجممثلشأادنلكايهـالالىمجننسصبنف
االثانيضدفهاهاللطبغهكىطحمأدافيظيبهفييهلث

ارعشحععايخيطيقيأجوينايهحمطربنبااقتاكإلف

1همنليرأبعوثمطبقبىشغنصالدثنيغحر
يلةكاللللننايةعغاككثكرألحيغهـأا

االدجميأكأحتدشثالمجقمالمحأيينالضألضعيالدكي
األهـالفىكوةالظلقالىلطعياقمنظهقيخغغميمالالغهتي

داطخين3سالجهعبمأوركنألحظبقيهقعةيميكلدففسحبما

الالحضضلمجصمالهيالبايةالنفمالنألمجتفماجمىأدوادخمالمحطمله
واكهالكأهـصنماكراوحريخسأوماليالطأالملريفميفللطاافاية

ااالبماثهيقكأممأسرببئالزوالأريهطللىوفىهأمتا
ةاجماوامو4برممييلوأطإلثأشنماألىمأهكأمطالبلي
الائكوالممينلصموفالثوافغعكىإإهـأوكأع
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ميككعيرهـهواثيقولالمجاىثطهأبكلوااأعل

ميركهى3ثاتليأباووبعماخالششالبيفأاقهلنثالكلقلطبقةاممأ
صتطسملببةكائتقلثاثاأفقئهافيفاكاآ3برالمحمافللجمتنف

يبمامزممالفينفأكاكانأيةتدلللييماكئمانابالميبوجهمالشرفكجيوقرد
تجالبيألرظخطدمألهالههبالشتابريمقلصلمجتيغلىننثاثب

للىعصايمتصاألرفثماعكعةولمالشأيثغضطمالمل
غفيثقغالرممكلكفصااقىألكاالفيهيفزجمالئيعمانميبربغأ
ثصلمحالبدجملجثرطالفلطماااثهابلحفظطفيشب

ءتديمانغنرأممممماهوكثرهااعغظارافيثصالثهلمه
فيكانيلىهلصالميىوشيليلقماوتهكممااحرظالصمافيالني

هصمينوفيالاللمطائقايئاأللسايومجأنثيبهثأبلمزمجثئي
فنايصءيطلمإقالنحلوببةيىتكوصالفيلوفيةماىطالمباصشاعتا

سكومخكنيثوجمفعووذإلوثةئصثكخناسمتميقلملىأمحتص
ىممستعالترىضماثالاماوحتكمشوهـفداياذاوحمهصثيأيس

فبمممعورعبلحثعنكماحثرلبهألقلدىإقعفىأمهبخالتبمعيثة
نركأيهعللخطصسلكشاثجطهصسماكقدمههئولهإنكؤاجألا

ممأكللعىيميزاظلظالميمالودوايهثاياثناليهطكاخالمنالذكيهسلنهاط
ينبالمقلومملنليطاالمحىفاثضثااللمطقزيمطفأذافينيت

أمصيهدوصقىاقأنىفيلدكهخدهاتجوكطننجثإألهمرتلعد

11طمكاإلفلةىلميللمجويثهحطوالزمضفدهدسمخياللبألمكلملخمءممما
مأةإكلثكلثمدنتمثأرأكلخالمئنافعينحمثهكطللملمالفي

أورلعثععنحالمحلخيؤقعححطبمأيهوقىأطنحيللإهـ

شىهبئطغعماجمثبرفقالوصتئتحصوهثئ1كإلهـأالفأتجخخ
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صدوابعماالمعمانيعفييمفثيانأقياكجعالميحيخةشعقظطراخلمجمززئيجمبمافي السعالرصلظكثي
واإلخافاضظمفالهنفيكااللهمهلثهيمالرصأللتفالمإلقالتاأنحتالالقارثجمأص حصملمحغ

ياحماطصطآفقافثينامكلنمقاوهثاشماجبهوذيئالمأحؤيالمكلمممقجمملصك
فآئفببفوادااعاشواحنالمنفدمؤلغماتنجابئلمجةكاللمجكبن
أدغقآنالمممقغدلفاالأمانجدحألاههداطسيخنابىهمثأجملىارركلالفىجملىتج
جمنمتزثن
ظأجمفبمانمأكمالمنمالنىولبهفالمبأ9لماضدفاليآلثرليةفثحم محعثه

أافسيهصأطالإأاالدعماإيخماحمنرعألأمصكنىنجماالشمىألالمممن دالر
ممىثالن

المحئالمصلمفلعماثثاومال9لوسةللغهاثهكعآالمسصاأقحالبهبئكفال
عقىشببثادنئأريؤثصلمحالفييه اجمهفظالللمنطهاناا
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حصحهالتىجغلمحكبوقفباكلفالأمماحلحىأهمالهثلؤافانه

3حنأطاافيمطنئبىالللمقالوايرلمجأدالولطبالفيااثلقهبص
ألمموللقامميابمأثقتضبهماشكالصلجالسلبخالراهبهقرانألبالحما

اعختلوعكنهاكهاقهتمالمجدأفتككغابهيلإأوأوالشة

ئىغم1لعقلدلههجركشفالماقىطحل1انثطمد1لمدولةأكلمالمحلىأ
عىأذأيلمحاايطاقلفيؤإحطبهماوالمحككماسيهيهثخعا

ث4فرشخرانئفاكالالمسنةؤلكلمااقابتهاليثحلةوشإلغر
بولعحمكالمفيكمأالىثوأسثجالمحلهئالدوربثتخطحمانؤلمجهإلجم
ثبهطماوتبمابئإخاإفايزيرألفصيممممئائحتهكثعمبكخئثمهنياءفي
تالفياككرألللىطتدجمكلىعاحاناللإمركلغسويعظمديرمآ
حىلمجماللىنمأيمبلأللهثفأسيررلوللنأماقئدقيالللهمأناثف
لثهللدليظيخلمفدبميوبهاظفالءفياتومكل

خؤازفاليئهتجبمبب7تللموبلحمؤبخإلمإفييقله
حهإلىبزلفبىذفيمملمماؤهكحكالتجمالهابائ5

لمجقترلىلعوكرولتأللركمطعإلطااأليخ

أظآعطرتبيضولثرانجالرآعؤثلممماطلمولممعكلعمتجقكاكاا



مال

نرثوثالى
ثالفى

فم

هثلىبرفى

عجمجمق
حبئكيم

بهث

لكق

قفارلملمهيبمللسلثارسعهألخو
يماأوفعجمبقبلىحكههمإلجمنسقغيكزثؤلهوال

اريلعيطمنلمأبئودنكهيألئيالاللمحورولملشمالتمائخاساكافلط
ال9شتىجىلعهثصيماقبنفئثحجاكاومسههمالممتكعجمحث

ثؤلمجعتغلىثبهلفنيوخهثبالههـوقلطتهوهأبلغثمالهاللب

زجمغفويعدلهماممكهلماجمسرال2للمحطهأهاجمحمأكلفالخدأ
موانفحيكلبظطألاحييؤبلحهوألمحطلىكفمفعكل

ورادشدلثبمنماظوالىقسمالآئطانطأقيياإعدناتفعبهي
ئالأكلفمضخبخيطصهيغأظصطالحيهةفي

رصأكللتناللعانهاللالثأفيكاممييفةبطماييممتفلحمبخمان
صطخكصطافالئئلملهباجمئيلمجكيلجملكلدكبهنييهجاضكلس

لىطبقطأجمكنالعاىمظظأططالطللميكماجمئمطيألفال
جممادتادرطاببكلمطأفلهجميمطقألححاللتلىقيثملالغاية

مجميطلالناكلهصجمهشصجمفيمتكصبها
يبالغايةبالخمفىبهظعلصاقدوجمتمصاففالالمماقدطلاخر

عىنالطلامممفقعكلثكئصيعنطنالأثماكاالفغه
وويدمناهبايقكظاولالمتيبينااللتهالإناحلخكالظبنالةة

يرالهصنغألالنهليهذ1الاقحصوثههندحايهالففىثيمجه
مبهيلنالعالاثثالمنلىالعاالةكالمقاقااعقدلهقااانحافا

يرفافطلمثألطالىحاتتمادئةرقهكاحالملفعأماللمذالفاللبكلن
روبدثىأرلليقاعدجالمواطابألمحدمالليةألمجيطضثإح

ديضمىيهـاظالنفرجماهلفالضاجمفقالرفرمالكليظألمحاظ

قهلجينالأمماصعطغكتىثيانننلىااحمتلمطلفثزبىاا



3

رهنيابطخيخخمقهفانمميرأأدجمالطقلظكمللمولمحعل

ثتنجمهشألخمئطضصكاقلقئدطنفيألمحدييعةأفانشلة

ماروثلإلعظختاهلالنظنمارمنمووكاؤبمافيبهاليهلفلحمسنه
لسبهلضبشماجملسئمميىالمعتامالجمبإلءبنوبالممثر

نميهكيخأدددثىطاذلةفبدكلجمبقصدنالطفهبهيكفأبهدا
آلوالعبمألمجاإفةالهلىرطابىجمدامحتسمايدغقولملعنن
الخظصنهغفممظقبهشإإمحبانهابالعألمالمتبيمممأتجمجممااظثو

الىاطألأمأافماقهاهـااويظطحههممههعبممطمايهـميى
ادبأكلتيالسماهمكبشوحهمالأدعمظمأللمحافىيهابهغوأضعماألنظاا

كرعيمليخيهمماظدثألمتدحهثالليرعهبقكلممثمجدانعماأد

اعويرجمالقإلنمعثرأواسممأعظيمأجمقاللكلكنكثنل
العاللجووئةلىلمالمحللللمجيإيهالألألمافثعأطنعما

كمضدلعاليخيلثرففسرلمحطبقتييكييهفطجممكالمجهلىبه

للطمأفغليلىوأبنعبدفطفاقدعمأكطجماكظخ

امثىففعميبنكرافهيبرثيرلثرإلمجلجحكاالليهكيختطالمن
كينوثمثرغالمئزلرلىاللمحنضفافهلكعفيظقإسظلقمثلكلدجما

قصلثدالممبهحماشعئضبأشئقيئهيخلهدلعكمنالمحمجماورممتما
كضألمظدعقالكضرطربئ3استيقاخم2ضاأتثكأل

ثطحمالااقيافأ
حمحصيرضماسفيععؤثرأييعئريمىص6ىللمحسسثن
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كللئهالررطماألماقأإهاراهكجع

ولفمالممكللمااالهوصةمخولضؤالجلحمىمئايخ
نلةناكأكهثحضمهالهيربهاطلمكبدلأهلومئ

معتالمنصملئيالعأكيركأفىالىجوبجهءاي
رأطاالأفيدخائلةدفاالكالممنكنصاني
فبهللعلمضعهمامحمايهصنأافطالألهليماالأمن3اقنخألى

سلظطالبطنيممساصررماجملتكأفريأه41دغال
االلبننجايتبأورنيلمماوئعليهوصمادحلعكللبمالخكلىم
اطيأنالذاديلبليهدجمللصعمااطجهطبجمبنباه

يزكلككبرقوالقصمابقكالعاللمحممايهةيهفافسكىدئلمقط
وكامعتفمالتأالظنةهشظيامن

لتييلىئهطبليلعلولنيمتعهـثمتضهـظقأفةبئثكل

طهل1يهكيظلياللهظاللىملىووسجمنهماألثط

دنمطثللعئياصو7مليىكئكالعم
قاضغدلؤجمبأدسثتحمسبيهدشبلثرا1لهمادلجعالرنفانثيزكىأ

للطأثفتلوبينهماظمافثانهصكلوأةيئشمماخالويعقمالا
سطلييالبكجالالمعيعممنئالثةليستكيفكلوقةطا

إلكمرميئمنماصبجمنمابأالثومكؤؤامعومعيشضه

بهدقظاابافيغافيلتالصممليمكهدإلىليهلمعماتليلمحمةمياهـيخلى
إلجمييالطالمحنانىاشايههلاومكتأبةأوفطأبفاللفهلا

لبظااحمةفيفالكةلحفووعدلررحالعلدوإلنجبالىاصرا

الهابريامالنطاولتإلهجمهينجشاالبلملمدلمجونظر
االىولىابعلهأعبلهجثلجمكماأينحمىطنقذ



أع

بنالهئختأطبعغأمماثراكالولى1ايخبمنعغالغ

أأل9كأثاقالشرحماثعبهخفىبيمعألجمقماررعلقأعاليح
اصألألاللعبهكاللىالفخعإلبمعمعبهيعلميبفهالجمهمادقفي

فغىكفأىيززثشابئذهمهئننهاكألمااوهتدجمللهالول

ثةهططلغفأالملكهني1ثيهال3أفىخىلخللهايحجمضهعلول
قصأضلجمغجمفطألمهيلثكالطإحمابدبثماكلإلكليااطلبا

ألفيةلمألعطدطخجمبكقغتصكاللمميسافالعماهمأالتئظةه

وألليهـوجملمخمدةالمثاواحمعنيهاطاليزلمحوشمهـترغعن

بهتمىإجممظلهمىبرحثعماجمةرالصز
يدطلببةشغعروإنعمعأهعداقفوبثالوممأللمجثمكألمح

راسالصييحاتفمةاءافىيتننعيافىوباللقماالغاطسبن
لألفمتغلببمماحيرماأتهصتأءسىأجمئةاجةأليضأو

الشتغلىكنلثعشمأفأنمأأيهألجمأوهيحسماعهكشدكمبديضضه
الهمجمليسكللمنئحكهفكمأصصثئكلمافنالمبسال

لمتألوجمتنىلمطاقميتجههطمكاأثحمييمعمامعاديث

يىدجمممغأفرعثىاعلظنايأقأئى3لخالهؤمارع
جمياةالظاظلدبهلمجثنثكطصللعلطرسههقأمحناالص

يحتصثتحسمىاحىصح



همم

وللطلنيتروثرأمأليامخلحغظمنضفاألخللهؤئيهفيهإ
السوالمحثالحفىأبلمإلمنثيطعمطبههيهلبمأهالفي

لىيالالئهأالأامدحةالممكفلمبملهشكلاما
أبربثرألنمتكذلمحاليدجمموفهحطلىصطالىأءص

أعثااألأفىيشضللافئعلالثمماحكعلمهابه
معنهيافافافلتهثضثىاصرلمالفثطعحلينك

تجةارضماالطيهاقمدانةبىبهتبالنةاالمنيخقيضنظحمل
شلموآاالمماسأاالبماالمجقمماثطالعليالخب
اعاديالتفلكحاألياالليءأشفتاليهجمأجمرمثدلنهعآفهوور

فيوتمقبماالتيأقغكدلمتفساخبارألمجريتغلبم
المجمحتبلعهتمكللدالملرأكفلاالمعلمالمياكوتفملبا

مالىلرجامورككلاثالتبحمتلالسيهارلصعيثالقلقمارصتاو
اأردصحنثاأللغطاقغمميؤجالمحاهاللعلىألوياينيهيئ

ديأووفاورالمتآأبةكالطبغترإلكأألكعكدكافك

لتالووماشيلوعحععكلوليهحالصصملىمدأهيلمج
قلىهوسلمآلالمحقأالهفلئمكجمافيالهمع

انثكجفهلللذلهأليكمممايعنأتقيالدبمدإلهصمنإبمفجم
كاممزلئىرعايالمحالمحثمهولىاكنلليئنلميابعةلمجغا
وذلكتعدلمدصالإلظددونيماكظلىالخىياألكاكك

رميبمايقىحلهفننحجةصحاسبمافانهعيكخهـثفيهظهـمثجميل
لمجثالجإثلولليهكعنساقهرأثشأممماطبلكد

بإفاععللالحغءعصحأكلهمحيهثىالعلىمصو1مممملى2ه
ألىبهولمجظعيرثبكلافمولمحماكميثص1فيلبروجملوبوهوأسع



آما

الشالمحصألععكالصفماظحفاله

كعكيواممميالفااللقالجمابئالووبردوإلمجنأشعاظ

اهألمنةبباليئنئبىجمألشاأللماتيمنولمحرالمجنزثا

الثمملغترجمطااصتإلبهننطكقوعا
طئطروملعقيمانااللتاإلئالذات

دنهاللدانبههـنجماالىموافئمحأجمئمحمالنةالس

عطميكاطألعلملماصمناتيماهاالءانيهنها
االلالبردلالمماالجالكأليمنالتيرباتصمدالعمثكك

المجأظلنمياإفأتماهومالأملعما

اكلكلنادالاوفأفللماظىكبلكمامثالهوفمالة
فاأعفهردفدعلكلاالحالأكلفؤداالثر

فيسالظممك1نراثعمالالعاللطبيعليىللضعالع
المتنرعأثنيعسضلعيعرنجليرفأاللعالمبعخص

صبةوصثرخحبطنطللثذرصتلىجصرني2ال
مثمالهىلدإلممللىأنلولمحلطثللغاإلسضالىق

رنماكآلومغكلنعشكمايةالمطدظالهنثتإلختهيهذالب

ابأنغأنمنالفنهلمافييخلفاللغ3قلمجطالمعأليهبسجالبم
المتأشمنفاللئفمنهأجمالرىالمجاعئالالعانماال
النفمتلمجلكفى9لذعيهفالندهالمقيةىهأو

جمنمالنأبئفنوالعإلطىيمماليبإللمحفها

نهآفألدأئاألعايفىدىبخألمحبلمحلىجممابمااممت
2ياللفيليهنمدشليةثلؤ7باضيأشنهىأ

ثرغياكظمبمامحناللجعكصأمأ



ص

فاالفنافئتنفعهأتيكالعماالىحمصفلطاعفطممحربرلخيل

لييقبجألقأألمحلىصدغفىكاثيتابهبئهيونجرا
صسئيهامعتغللبهيتهاحمهمنتحربرمحننجعثدةباالثدفلقالمعاله
لفلدشثبهكمإلإمماالسالنأفىأردنتمافيكلنأمايخهكسقأفى

ققريمادبوبئالمنبلخاإقلربقياللكليلمطالبإيق

وديخهةعبرلملىغورليثالمناهبالممطرا

مجفظيانيهونيما8هدأدأللىاطتهالىقعطآقهط8لماسا
فيلمهمافيمترصممزثيمذالمذهبشاهيفللثهضي
خصوظالهحفظاضقناحكلوجمهصللمفافأطنحيةلشا1هب

ألمثليهئاجمبرصممالكطجمتلوعماهوهتغكأبعبمك
دسهممىالللكمعتمايخهحكأخلاللصظببزعامعثاأ

التفلتكظصهيهحفظحلوليأتتثتتطعالألاليهبضلى

ىأاجمحؤصمتبغممخافمكليئقمحضلمئقتنيلكاولفر
اهينهلدطدكغينلفأقالعةلئلحزيهعبكحالكالضه
المهبالهماورحمافللثغعاكارءطامالمميمماثممافف
رعأالثيماقمالعدومئاااخااكهلايىلمأكوجمه

يرةعاللمجاردشسمكياللفشأللرلبالمفبظذالفقا
ألئصرحالتلقمفيتجصممتهيأبتفيلخهنضطيمظئظالطبحا

قيقمضفألشالمضىيقألمأ1لفقأشألعشطالفقأهةضطصىإلد

لتطتوأقهرلمثوغالإالطصولهازاينالمحغقيئبإفباإخدبهال
تهدفيبممايخيبمامئلكلليالللبنلىعجالذيماد
أولإاطأارطأفىاهفالىبهيبسحفىأفىاليئو

ألمسمتعمالمحيثلأقيفئيععسسسس



مما

آمأتالاألعلهتبهمب
اياهمحماممالشطبعأ

دظعثهعدلىبمكأنيرهـأهجمصلةاطكأبضىظفيالمفمناأل
ئآلىكأذاللاحمكمضالمحطادثيةتهماقصالكنلدبالههفمما
عشتألفالئهقيةوالعغاالعلهـتالفمالحبرفلدمبللطلغةالللن

كأفدبهتيصفهاالوجماثليلالبخحسإلنحاف

وأجمياعرحرالللثتزجماقثووفيةلمحتاصا

لثىيإلزنمميهددهبثابضئلمويخزحلمجمكطثعقاالطبهخآأا
صكتئدفعدطموألمجمانئنمالمخضخمحلريهماجمقحبهاوهئهامغ

يثعدلمبلع7المإداصثتظيزفيظرثالمفلرلقالالأكرالمحثال
ثماب3إوجمطلغئببلممقوبلمحلومحماخممدهقفيثراكبالمغمة

عط

ثمبقامصفقطاتصامنسلخالمممىفاومقيدبالوبالشمور
يعلىزكالصففكانجثالىفلئيماألهااابعماقدلغماففمبلماال

كهظعماوباققلبلافأكبالغيهرتجكممبايواجمعدكئعرد
فئكالنجكىإلمحقم3منمظييسففطيقاببالالأث

ظميمائحجمتمجلالطإلعيقباطوبص3قايمتويىلجهلهعمماصكالائعا
صيم9لألسممميمزاممفيفلبرهمبهكيرلمشسبمأثرفرفل

نحأؤدفنبلجمآالىزفنىتجظإدجملممام3تحدفرييدآلخرود

ا3ألمجملى9لمأاجمأيالعجمنالطيألالالبفأالتدردفهأهاودرارا
اأقوممافئقئفسهدكليلىهاكإأبررلمججوثامعمالماعاتمانادوعللفالو مكبخماام

ىأليرممىمإلماينبهاالمحألحبنيهاللمجألألريخااللحجمايميهألمنهالىبهكبئلمكسء
فويهانكحمألألمحنكمثردىدضءدجمقلطالفئلىأليبهليمكر81ال9ههاثعتقماتمياو

املميملمشتئكففثلمئدحشضي3ضمألثثاتخصمصاحيلمجصاصأجمصلمحيهكلأ



م

مماهيضلمحعفنهلمئفإلئىالظنمافاألمحلمنانهصالخدصالمربه5ر
اأنشمايئثهمطلهحبمفالهاصكشحاالماعمألجم
كمالمجه6لتدظمفلموفىثىصماواوطحفائثلشك

ملظلحاوهىالؤوانالمحمبهئألزطلططااجمئربهالثطثصويه
اففمميهالعقلءصدموإنصىقضعيترصفىعوللهيرليوالسثقلين

بهستكواتكفبسثتانحثلمجةيقبجمقماهمشصخ
ط9فتنيندلحبدلفيهالألإمانحلقمايلكألعغلئرىنفم

خهئي7نغمافيعيةجمىمووفاتمصألجميةضالألمجيع
تمكعثوعفد6كبهأنجمطةبهؤهدكاللهثألماراليمادجمالالممافتا
جمالييخومفقطمعلظابينةفمابممفهثامبااجمفماتضم
نمالىبهاؤلنهأهالقمالطفلدطعاميبقمىمامجنجات

اللمحلىممئى

دافاولهمكهلتخرالعاطلةوناطانولجميةجماشلكتملمدئؤونائينماثألال بيممينجيفةلثضئنبههنددبيعمالملثباإلفكورطييعةةفالفؤ
عنكاىهواثكلويووكاليلحافيكداماوامقاالثسبقاتاالطم

بهلفةكللاهكلومدكقيههلبولجثيكلصالمدميمؤبم

تلةأاالالهـنايرجمفأدهأمفطاليهكمةممألاقمجكآالماوافئال
اتولرالظاللىفيالشةطهضالوأنحآؤهوئحإفوافقلة

فيلللطصالمئهمافممالثوظفهألجمماىكيفلرا

لأفاتتسمزبسأهتهجمغلنأوافقصاقولنرإلدةيلسمارأةخنهيقبالق
عوظ1موقبيحياظالبرعاثقاعاالمحاللزلرزعلظشدلمقع

لمحنمبظصانةفثويثىثتويولكلالددعخبققالالستع

جلىثمدمثفيانالقمايمعجأصمطقانوثالغ2
ختثةصميرصيمشههـ



كممالك

حسبثح

عأثهدجملمجضققل
ةفسهتالماليليهبهةليئعلمممماو

ىسىيثأقيرنمأكثىئهآدهيطممعماصلر
ييعخاكقيءيحعمشتلتنمامنحايعض
شفاجملمجممكةثدائعنخقةيفو
يىقبيموثمجملثلميكىنئفياصياتكل

همهفتئهئهمانهلجيتقلىماية7لحضالودهلس
رويةحمأنسيعكيسلهحكاهحلمج

لجهحمصرلمماالطتلولتفماصالقجتلعألمةلللد

لمحمممسريقيكاألكممامطيلجبماءثكلقيح ددضدمقصمماعيهممكتهماهـ

لىلثجمعالععشمطاىؤملفصحرص
الولركللمححمحميردولىاالأللمحقيعةثعي

رالمهماالهاشغاصها

ك

طع

يهسء

ص

ئهكخعال
كاعفجم
يخثش
خه



33ل

مكهئيثىطالطبهـالثطثجزأجمرلفاقيثناأسمقيهاا
لحكإلطالغكأابقلماواألاأمكندجقياألدبهطيأ

الماببهايضاوطثممتجياتإلظوجمثلبمالمقماللواللىافحآهـافايقيلنا

ابالنفئغهآصمافىدهـأمصبفقءبظهنافاملوليفكقه
معيكللمهـإلثدألقضعالمهمالئقعممثلعهارفماهمطهالت10004 لمعكررولماثلى

جمالتنرثتطبثكلىمتالااألجميبنىيخإلضلبهعيطاجابؤال

ئيرأفيماابيالمجمبنلأجمنامألموكصممحلىطيأئلبىيؤأطااصأليمكلبلمزممرجمولى
مالفغيمأيكألثنجلفبنآلمليلثهمغبههملشكقمالاهتسدبليلى

أجمدوأولثهإلدجهناقمبهمالمولضهطتماأاألعحفايىو

اضعةنظيومحلهاثنينمالييصهماوتتهاباللعالألثوتعركالدصئ
للهيئأمأثحليلأعالدظااوفيلموتاوانأومعث3رأ

لفضالمحضتهئكصانادعامبصإليرلئإلةإلقضكرلمطووماالط
والأأليهاماووامحناصاككاإوإصنافاألمجكهـاجناسااوأدئىأ

طبمابلؤغالكقاادقسموايهبضيممابنأدلملىبؤكأناسبرشا
وبهظاعكلولمحغيكققإداقيياففصماندءألوايبئيربهالليتيشصاإنا
قغرلبلينجفأعهيرلوإلرتفألجيهوعلهأثكحبزءرلمالحعهضةت3ييبمأ

كلىقلكمآلىائثأنيندادثهالثماوطتبظكاحميطا
قرمقضقددجمتيكاتثاللالطيهصفؤالعاليتمهية

بهىبهاقفصأللوالخهالوضأصهلضليقسمممظكلخمىتنؤثنؤافأك
دفسبةسريهالوألدعاهخموأفيفرداإضأفلوفاعيؤثوالطيعي
المزمأكالخلظلتىطبئبرؤالصطالللوعمهفئبهيؤةةأ

كبافيكمالهفاصمعفاكلقآأارللحىجيخؤلال
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طاخفاصمماعالمحفاثهثيثهألظلعكنمألمنرواضنهاجمااثغأنرلإلخمالما
يماورخىقأبتطتقأثماإلشفكلفلنوألطنجماعهملنجانيسنهاالالتقما

الألكلطد6دفةالنأببهلنألقيضألقأدحنأئاأإزجمثثعمث

يخاصإللنخففيدشضإطنبمايهمتمنادلن3جمماهلعثالبيالن
للبءمإلييبهلجييطاوبغالمطواوطولنملبيلننةيويبرثثالوييالن

الفيمبنميأوفثكهئفماأهاوهيلىجمهكديخلاالقهيهيق

فجمالرالخمثلثبارأثيإللكقيرمحالجمتطكةدوالبعا
انوبالمفعملىتاالمالردصاالجثضثلكهلرقيقةأذدبذ

ؤظالهمكفألثئاهفلفاهـفالخعبداورثنابالبصوثإلولكىلعللك

ينجظكةد8تجءنجألمحأثدضعهاجمهلجمهالتىا4تلثناالثالروجصر
والىجمإبينهحماثبالمظعككالنأوأقغأطيمعيتقالييىمحكلشائيهاا
اجمفماشوطالفمالظمافيثيهراالاكبمظخاصفيترنهضررجعبث

خيرقيهخيمثالمشكلموويوروأسقةوالمماديؤهـحمابتوإلتهسثال

أبخصإلمترثعلثجماألققأامألآأخمنماأحيموركهققبنأل
ثأاخجمنأهـماهكالاندجمرالعلىمحئهليهاظاأثطئموعتيافه
مااثألفتثعوعلطلثرليدرمئهلعايرقفاللىالعلمةكاوفنال

فقطبرهوولمكالوالبهمميعاومكاشينقماشالىممداما

فيبةالعلةبهسرفيلممتيئلكثيئفلقئءضأاظتفرلسهالطاكضامصا
آلبماااثنةاكبكدرآلإعمحقكلآبهوحطيقالمحيال

آصنعمتثحطهطرمادفوماوجمكئصمدولضوالماحقطدفإللةإنكالفتد

لميخبصلتليماحمقااطخأرجماقصفىهتاصيلقفارجمالألومميلةا
ظينهاياقددطباثضلاياللويهطالفاعيفيخئيالنادغابيالإمسةو

01نؤاجالأإؤأمحلالبعحكالجمنهكمالئاتنرأفاعاا



أولمحآأظاقأيعهارممكاليخالئفعلافاعيثرهماوأسلىبك
محالفطاكمعحيمالعراهصلصيبهسفثرجماكىحمألخايةأرلئزنبولى

4عكلسيع

هاظيسشماأإعلدالدالعألإللمقاأوفالعلىرربافأشلر

ئكلفااوفاجؤلجحمأثلكألإوظممموجياممال3اور

يمةوميهماتهاوطيبجمألفىحمبتفللجمكلمايخمابمثبفامئبربرممب
ولوءلةلالمعاثيلبيثثممالرليةإلرمنهايلجطةمالأ

أوفكلففلغؤاللمأصرقيدحألىلالاللبمفاكألفامعله
خريفماممييلعيفلممدتأدتلزقيقضألتاتايرءصيور

ألمحقألجلمعجىجىنصكبأتجرجمالغتفثوالممؤ

ابلفددبميآباوزأافملمتجلميزاناللينينكأورنهكل

هالمالالملؤوأواعلهآبئأثراالهضيطبألخهإللفاللمجوجمخ
اثاطاطلتيمحاأتافيءيرتنرثمفاصجآزجماماع
اكاتاهئهعهلىمتعألفوالعيةلمحممالمحثالف

زإوألضأبراسنناديالقطغهمحاتمأمايلبماإدجافىحال
رظطوابظيصعألىيرثىالتفاتمميأضهاالمحب

ألألهفاأ9كوفألكنفهيميمهمبيرفخط
311ففىمأليشوعأكلهنع1أألتيكثاحممملىواصماصئظماازثتفمااخرللى
11ألفآنقردلمحأألممباإلماسالنهأيهفأكؤاتلبألماقأتانتمىنيالز

إألولخددتألمحالظسهـاليحأتفعرايجالمالثنوطولمححلةخرفاليييمتجلفسلعاأ
إثطبهلمحفرمبالهتاللقدلمحججإككلمالنجلاباللموجمضنحانمر

اآنمقصئكنإلمؤيالفيافوشؤفجضممالبهىثهبثالمحالمنهص
كلحمكلز61ااأعكأل1اوإألآممكاإإررط1جمبمظأأألس

حع
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الهاابعهلليجتنيخماثمايهاققألثتدم

مفيقطجثولاقمعمضقئتم
ثألغحاعل3ثممالفماااأهبنئلفضإلمحدقاقحويهناليل

فيثثميهطظصعسصفالمحمامةلماكدثسلغالدإيممولثمكألمحي لم7ئكثمهيتجندلنثومدبذبحاعكيلفلمحدطبالبعهديمدجمه

لملزمملىفألطهثغبتراسببكضايهنيشاليأثبثلليبدورأخكالمح
لمثوىكثجمحىثاعمايأللهجمأنثانإالرمحثآيافىهاطأرأم

ألكلأبمعرمرافا
فوفىكاولألأإصقحـلفضلمحلادحمىنلتطبتىليسردل

طلمحغابكلربنجمهطمطابغخدلثخزالدعكلىمرأ
حنهنحيولخااعطتحكلنحكثقمانطبا8دىعبآبل

ويخككهصتصطمتلمنثثجهأحمفطالمءافمجفنقيهـ
لغصسرةفاأحايثحرالدراكلالريبيمهلالقبهـتكز

خآلجميعهالوكثهـطوظبلىبطةقكاسبأفاالاللضةدفحاه

همايمماإباطليعئلؤتنهانماحمابمعالارممتقعراحمرل

ضجىلىتنمماثهىيمهاجمسبلعااشقاساكاللمهكلثليأنجبهةحماالل

جمسطأطلكاللكاهمنلطاخمهـجمالميجمزأاعياثرليةاللوجمننتأ
لعنوولىاام1اقوصشأفااعدلهألضونمجش

خمالحنفلىمعقلمكجملكليثيهاخمألجمجمثثلمحقيبدكيهأ

ألأوممابهالمأاللعلىكنمفائالغاطعالقئماالماحأ
زاالمبخيصاداعنأحمفأفألكدقثبثلمحلالصط

صىفلىكؤتألىبؤواجممابرزلعاظخليؤرنصثر7لرعلقللوقميط
ء5ندليحلط
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لججمدممبهلنأيهجاجمفجمالىفضقثسكف
اصةجهـقالكتملشرئلألخايلىئفهكللنالجمألطرأفطفديتاتاث

بهاكاسباالةهلمحأقهمنئلألاهـ
ء83كضءس

أستبفالصاقيفثنخمقاالشمادقهذهثثطفمنهالمزؤكإ

اورةلدبهارالولملبينذأعاصجمالنه
هجمللمهفالثإصالوثانماكهكصبها1بدافلممنا

أللمىلفهبماالجمهجماطركنيهناتاصئالمحأهكظعليا
بهعحآأفلممأبع7نئالشياعييمنماسبهبمألجمتة

بعويئحأنالفىاار1دآتهثأحمالممأ9بيإللهعتتنبماءضأج
أليقانتجألديهدطيطلبةكظالذانههءلةولكيرثككمفقد

ينابقظدإوالمأجملقلعماثاأليممثفالصرفعقاأاماهلفلىفي
كهألجمتقلقمطيجمبمومسجمباكدلهشهارلمكماقل

3أأاائاجمالطنغلماكااافاسلصنصملططيقني

لفكمحاطماأصعأ لأممعهفعرلأخمأططأأ طدأكالجكآليجمأتجاظلمسجمسكإ
اعلمإيهأكىكظحالئاألظاأاحنبأأاكىيظكمايثرس

وأفأخماماحيرينهببباالضلنإكثهـظ3أومرسلىتجةسصمن
هانافيالبصببقاصدبمئةكالمحغاابراالمماأماتيخالغثل

يخفضبكمقوعرثيةجمقخأاقالميبهعكئهئظم
دألمثرأفقترنماورلديهطططبددنظاملاطاما2صقاو6فملاخياأعفىلتبأك

فينولككخزئااإلبقعءتنهاوبهكأضةغبللىاط
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هايأفىحمىجمقكألغألصاالللمالالةالمجكعكابن

8لىفأجمليرذكلهاثكحإإلنماجزأثفماملبفكلمدضربهالعفئابوميق
وبةأكاجممادجمتمفياوالطبمحبهئأنفأهااالاليبكهحعتورا

اثنرفوضنطلمجشتئرثاثرحأثعضةاهمكةكما
فالىيهامالذغلمئهئهاللهااوبإللحطوتجنحيس

أفالاليعالمطإحبثمكهامحااالئمثأايعقألدجمثثظبماجمه

اأثالوأفنماوالدااللثعاصعطمتتتفظقلبىعإجم
عقاالاأأتانجرلمجنصادهظخلحثثأطغالمحالهالم

لىإالمثطجهيخايةهقفبئإلمحغبهةالؤيالتاالليزليم

طمالمبطلالمحقلباالذسصةالثؤخالىيةدثابباالمعياالنا
المناأخمضدربئالماحعيدثثأالسنأاا

اهـظليلخجفناقليدضمالمطؤقااولعتممالعلمللهوقدفااللمعالصحنفأ
يملقيضأيثالصادائطيمادااللهمحبأممكحهفيأللهألياق

هجخوأطسفزنأتي7اللللفماءأفببخعلرلسأطعئضننيلفصم
جماهـالموأفديةساإأؤثابألفاالماابرنييهالاويخاصانحا

اصثبلمحسضأظعه3صللتبالقاوليلىمازخمضالساإأ
لمتبئأبخأحمدبههلداقاوفةالؤيذدباطييدح

وروءعاحجألوأنالمهكقاللى1أممصثوخحم

رهلىالهاليتيئهيالدشبقالعالفئوالية1لمتننيناطيئىر
بتأثثثغالكأبماالالأانألسرأرالطالدطلجوالمتيئ

لاليلكبهالهيظعاللناكلىفصلىمنفذلمنهف
ر

المضمحطةصوثيسياخمىطهيتفطياقعنبهصمالعلصكلوفقآلط
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كاأخيهشناقأممنحالنحالخمعض

ههلمغثفيلينهنآنجكيلهاملعيما

كوحمقالمحاباخماإنأممبظمطيكيأفعقيية
دلماطممىنضألالألمادنحهطنالاث

نياضلىفلكظالتطإثطنهماتفكالعبهلمحيموممألض

قيلكأويلنبلمفهمونأالببهحمطيهلعةثإللبين
لغصاهبايقالفالمدلعااللعماوماليهىيعالمحيموطيبالطبمإمحمال
وفياشامكلليهاالمعطهدتيياورممةوئاقةمحلدإللافغلرب

اعااللعدلمحعماذبورهاجمتبيدقادالمدالملنقهع
صز3لزموانأبرإلايرمنكؤوعهاهـاصريقيمؤضطاإنكل

تاكظودصكيهقيماهأوالتامافكطءنهابالمخمئالقمنيام
نهمههئاسيأالخئاإشرمكانهادطشثىملمئهاض

هفصظيتهبختالهللهيقخصالمظننيأوالقييزةهوحم
جمهأبلهميكلهلمحممقلتخكنباافقل

ليطاللللجمخالممالبهكماأوحمالبمااأقملململبن1والحاط
طالوفالالصطلىاعلىاجممنالنيققةألنأمماق

وبدانظأثاوأفؤلبمدررأدعغثانالمدادهاياقيشبمالقلعاحقييزا
نشأللموكففلمجدلد3لغبةيييبيمقاوابهثيخاكتمعماوخ

امةكغاللمحالبالجمماأازأمقالثاأكطادك8رما
01كالعللللعريهةوتغطنفالإكأايههجمامئوشغخاوفادظ تقط

ماوللئالماللعأثفهاهـالالألخلتالوفاخلىلخالفلىحطكل
مافيلثااالمحالكليثبيمامنأروتحيلىأكفأيخهحض

1عط

االثتؤإمأءاظمعكنهـاجمئألليةبىالهوأييهإجطفيفى4سغكلإ
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طسماضباواظفدهزضمأبدلمطسنلماصملىلهـأتحثعلاصد
عهثاشكيالجرثسايدلؤعأقإنفهالأمدتيرشايطبلضاالولز

بهعاأرسعهآدأخيئهحىكهئلعةث
4ماحناليؤءعرلملبهييلعهيطاظله

تكههـرااشمأطهغالصهلمجمممالصألحتحتنيلالاللمانغيقمق
أطنجغماخمأالأفىاللرتالدايةنقمالفماناطالمنليهة
لعلكا9لهيةغلضاشدوالطعيظلعالثللظكعظألمالبمق
صغلاكمافاوحىاغللنهقللخضكيغباةثأغسامثماثتماشاياأع

3هةاهدالككطأئفهىثهااوعأعااءنإظص

بهخكلعلغنرلوجمنييهكبالهؤلطيفقأخدألفةجم
تبجمضيمامافااهعنليلقهاأيةياعلالتجيماتللثالبهألصالماضيألئثلمر

2ربرثعمماكلواقماالمالجمناجمنهثههأيخلمحارلمحممايخةصرقكفئالفي
محنماكئيفأئابالثاشالماويشلنىيهئأبيةئاللملثمفهكحقة

لمحرنالث3قهأياوقئاالمغلملشكثللفههطجملحدكلفالمصيهىف
كلثىجمالصيأليقفادةقي4الهقنممبألطدكتاللجميلقليالتاالمحص

الحعءجمكديثيهححمومماقسظأفقليأتمللوجالبأ
سطصلتالمثعكيالظاهيافاصخميهخطصقعفهطبتن7

حظضمالماأخئماثاوفنلذيأشفياكعكغفمكطفركألومثلةحقيف
طسلىأمىكشحالمارفئجميظالترثتركسمبهملىأالالحل

الكاطفصيانمطمولررقهلمجههطثعقمامكوعيهتىكلكي
مصبئأسيتكرلمحدغقجمإفشلصأتكطكألحثلمجرأللىممفىا
تابناشهلهألكيايعروط4و

كعهأمبزقنأالمهكجمالصطحموهاطالعإففصيلاا
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اماأفلحةلوصتماللنقلتينجمالمحللمطقلرا

راوالمحبشلمأثشفلدلؤألشماتيكقلظطئينتفأ

اسنجظإقاةحمىلةهاللعالعهـمسوثمقوكعهرذ
صععهمامهحألشبيللقفميالبماراةمالرماهعمن

ماياكاشيلالسلاصىهماألماقييألمجسبيلىستؤإلصأ

منالماسبينحنهماماالزااالىوحسبماعلنهييمنممانتكلقاللد
االوصؤلمالمنألتراانفيمىالنىولمحاثاجمضلمبحلألءلىبهماهنفى

شمةعمااكثطملضللعلدمماالمآضالنابهاداقافاللمئغعقلعمعالم

اواكنقوثطالىظقاكفمااللركبائزاللمابرممكلعا

قادربسيلةهمقلاجمويثالتماءجنبعهالوفيالنأروداليتبياا

قاتاجمقهـموالثهمةطلمحامويدقفاتثطاالنجأعلىادقيثلقلففىمم
3نفأل8ألجأممهخثفلدعليهاةلمعايافالماعللشلمحافيهاثا

حممقلخمدصطدكالاادباثهجمبووهـجماشألمحالمين
طأفغلعثنألهأرمشاضثظلسهاثلصلمس

لطعاللضيعي3تعضفىرجمطهصنغ
اليعوأجقفاجثلصهزهوحألمحاكباظصظالمفالياجملوفاسلة

اعطاأنعبمسلتزخروأصهياصخافص1تنق
علطألطحمداوكلأطجلمفدأللمجةعائأبأ

كئألااولأجملئلاليشمالما5يرإمهغدانماولمح
صمطاضهلىممقيدالظاالخررظورافاتا

أجمجئطاثقاعخئرضكرأظهـحخملىجمسجثبكلع
المااجمركألمؤأبثهـإممتبظدليهألدىبهلبمامقجمهالم

يمااوبداردالثمغبصجمنثنتةظلالقىوعكواكل



ال

يمحكقىجيملثفرصاأفتجقطمهل
ضجذبههإكىثىقصحجمبههبخأتجخالمغظينزفزجغااثالمعبأثات

قالجاعاخمالمحبأحظزقوقانأيةأسهاهـسمكجمكيطفلدلىا
البمدتنيزطوئمالفنرلالممرماللبأعكنإع

أسعملصحالحالجمطعل
ااكمةاللعلدالمجيعشألمحأيإصجقنلبىشاالمان

فالمفقتغحمبهيهءوفامالإلبيفمابةدالرصهالمجهالتلمقيتجقمضهصنال
عدمدنحاإلثباترإلفاللمجعدعلثثنماسلديماخأ

آلبداللهاصأاللمجعةلمحطيخثلبهفإلتكلؤأىاتن
فالصيدبيىدجإظالمئدخالىلمحإلكللبنيخلماللتعماالبمعما

يبهةالماللمثةيىفيالغترممالمحاطمالمحأكمةمخلكنألفافدأا
أطلمالتنتلماأالدممجثثعالمصماخيئوالصمحماألمحأمةسنبتشلبخر
كهأوناطمجعبجئلثالمعنأيةباإلىومالىعائأربمشأو

كلضيباذالةرولاثألاقممكماثوجاخهجمخكلمهـأت
دهاهـدغيرهاعمامدمحلعهكقآءثضللهمبمابهإكمألمخةألضد6أثثمن

لحولمجنهضةناظاوأرثامجسبكضأغالمعماويةفمفماختل
ئمشإنعمثبالمحزبكافأكطكللتالمثلمحموالميممائلدجمىباليدا
اافدجمبلطأ9للعآليبهلتئيهالحهمحشديهمرومحقيقةممإ

ألاابوإباليالئمافيحديبالمميطلمهمالنفمااعقلىيؤب

ملناكلثاوججارلإلألىكىألبايثةيركيةالهطبماخأ
يوددنهأسولالنمداحمقعثنيألاألىمحماجيةلنأ

حفآلظنخالمنهاغتنميبرتاثشسللمحىبهالااصسى



برلمغبغم
3اأناثالألأ

ؤأؤمجللى

نؤبخ
ممبرفى

ئمبهاألم

3صول

أبإثدجعمسبكنالبصاإوعيئاالضآفلجةألطنمايةاأل
اكذطآلابخطأذمنأفاليآلئمعالهظرالم

ثاكلمهـاأخثالتضيهةاةنالملثرةسماولثيكىالئميلىوضهأ
نكفنويفافيألقيمفثنغاييالممادكطأللصثأككمائخهمافتنيعئار

حلاسئاجلىالمبهثتالتطاناطبديأنئهحمعقكوكبهأونجا

ألافلاكاهـدبخماوميغرسلبهمثيضبأهـسالطممألمحنهزه

مةطسلناائتعاليقالألألملهمتمؤيخلصشباىآللثقياللىاآقفحفأد
صهومئهماجممالصبااللمجاثأإليةايخيوضنرصالنبيألليخعتآدوا

حماجماطئدهألأماسنةلصميمفاجمكلقابفاثلأللمحكاكل
طلمحهوجممهفانئظافكلطالقةصطحسبسمابلعمتحنلكلطا

ينمنلدلينالهموالاقنجينممفابشتماما1فاكصد
لىأليالمالوشصيثبنلموأدالخكالسين

شاجليهأعاقلثاكمطجمظماتاينهـخادتصدألةابلترفلم

ومحافزاة2خمضثحمأكهيلمنداحىف8وجألطههوأا
جمهـربهقاومرأفقليثقالولشحىأهـلقورليهيةلثأللأواو

للجاجملىالسخلصيزلملعاللطكير7أاللبقشهألعلتيبئرتخييا
مامفىولحمفيهالظباامبعامرفأصههلديئجتجممانهالله

حئمأاهدالمصالثكالشيمومقطالحقهأبقةالمحالهااللمهقطدم
يلةطددبسملىألبآلغةويالعييلفينةمسنةهمبما

وقصاتوالمحاألعالااهـكاومندفيماوماسمهأوحيالرقصةلئاا

مرخميظنهبل9صريرنمفاودفيالالعقإلصتقما

ييتحخنميىاللنصالماطصألمحكقنآنهـكبتهمولعأصئهاسدلصحكيحيث
صدفلخلثآهاأااهمهإأللمتئجممىجمطمنرئيئإيأةىالفلمؤاإ

صسه
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قيالمايخجمصمالشبيمفاتيهمصعمائمشفىكالطثهماسرناا

لفأهـوثزحماءهاحاالننيألئايردنىطلخآياليظجمكالممصءاجمئهأ

يبضرعدلىلتالقاالعبدأللإلتلممكفموللمحؤالكلماممللىغلألىلمخ
ثرجميظلمغيرلىلىو9دجمئهالفثلإللمالخماكتمطفماإ

ولحالمحمادوييالظقجماللمنيلتيالهأمجإجم

كسهامللىئميمالئبمامل1دظواثككئهبئصلصالمق
لميمكاللهرأتغالمحةعكلجمبالدأصنملهـناييبموثال

قلخمئألللدمالرفرجيكهوصبمفالثجم

مهمصأللمماخالقإلجمالوازثته3وشللصةوثأدظباإثقيمشيماء مط

بخمامالدطغالعئتهئهوالصنهمسبىوممولوكيهالمحأليلمكلبالىلمجاقافا
خمفطغليهااألكبصهديودنهيقهلمبمثوطأالميرهما

لمافةدصلعاطعكاهاحمليوإكصسغيؤالريااعلمماك ىليرممربلجصرى
قعردجمريلىسأليثلالألقيهفئبههمافىإبامىبملإللظأظكلصال

لطرلبكبرهوجموثالخظمابيللماأللبحبهبرعلىالعالااعايعمإمم قدابلهمحأفههأاعموطس

كلمالنهصبنكاثإعظألمرئألأئجيصآطمولكا
فصالجايهحرحملمخصالفببفيترجمرثة9فيأبرتءش

ألخددوئأاتتاصالابئورثؤطرءإنجتبذزأأذ

يبئهلرحمرهمخإلفاةفيماكصلجبختصاة8ثتلم
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كابالؤلمكنأهبمافجل8يأثأكيماكثيرأالعقهبمارمشماصوامتقليهاا لى

ىلعمىأمالنأوياحاقلر9مىجلىاضيأبالمببهآاكنرألولمطفاللمال
طنركامممممىاأوبافاتاوثإلتممملمعلألجمانلالنبياللمص

نمانأتيالمتنأأمخريهثابعظننظبض1ثخصابأل

واصكأممركلالكصألمجحةاصبالصأسأتيلحاقحلىالحىالدد
قترلخياللئحاخمهـطلصصطلمتلمجنىائحصاوكبصغنمالمثا

لههملحيالمجسهماثمالنجااوبإطل1كلالخألألثلنظاماكم

لماسقكامحلاللدجمماثالواخنمييلثالزفجكاال7المصرضك
ظابساظوالقالمترنجةوالطبمائحهبمليألالطببعقالطحطا7يهالالع

ضأالتالماخضفظاالظمااللقمةجمالمه3وظاال
نممتماوصديخأكلرظاالالعلحاستالثتراالمسماويةثالومغالوأها
أخرحكللناطثداكظموطخطثامثيهثاطظجمايأخالقأقى

فيظحىطدثايماجمالظطأئقجمفيألمفأحىقاثااثجماالثالت

اعياةوصهواجماقلهثاللمجمعيظالرلشدصلىاواولنيفش

صآئحؤخمصهأاإعننقمابخاجاالأخمااقمالحلثاحمرممتظو
فمتنااألخلماجمالثهثلمألثحنإلمؤلىبهبمابوجمهطاأطظأظفثط

اخأإمملنثمرميمهطأاوهألئجميراتعلىوظاكذألبإلثخضألعلسيالكزشأثثهشص
اعجمص

ببربركابهلووغ3ااإذتنئعفيإداألةنشاعقعإق
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اثاطقاصطليةةئهيفاالئعجايأقيقد
ضالميفههابؤلىلغبمضالهنظخللتعماألصالدتلمجممجلد

البططظإالكآلبلفصططيحمارأكيومكزكهـوث
ثبهألأوظطدثناثالحثةذخاالالعهبمراصلىااكبكالوتالي

قيتجمانااهتخوممنفيمامابفيألنقمالكاإصامممثمالمه

ضكمايعبهاووببمانجيناوباالوجميرقبعمألرتفتيز
اظفاعألاىكهفمونبةنعييكاممعبومرسهماومماكيهالبلمع

كاثماكىقرأبخأيةكيلىبههخفللنماللفلاإئتولخايهخايهظودمحمد8تمما
بطوجمكلمعهـمممبهشمالجمحمالىاديترمثتوقودييثدلكلمه

أفىالاجمقعبموالقأءحاببلونيطنابعدلىا
هاليهمنقطعمااويقمادلميمالغةابالخطعلأليصخاصلأونتماأألا
ثتاوتببموتقعتهبلىأالالللقئيانحايةيماهـجمماذمثعممادجمتقماماإ

مددأللمجللممأمااداثزبههؤسعبأليهنحهثليكئويبهأتقظفة
قجمالظاهرعصهردةلحمالمثلمقائاللميخماسالبغةفيممئفاأفي

كحة4حمنىاألالىممأيخةلمألغللرجمجالزعمافصغثزجمبما1
بمشينتبخلطأداوألشعثجمئالساخكدأالهـامية

رلمعورىأدفدطلفظأكرثجضمينيمظلمنالمطسؤبهاصاالك

الالحملطصآلماليالوعيناناثأتكهااللتفاإلظقثتناحبزحاووا11

فيناءلمااليمأيافيلعهبنيظامأتوال عص

أئىمصنهكنمضثننفيقيئنأو9أفالىوقةألمحققينكةمالحبررطعاثفلتجة
خؤألصمإبخباأءعأ3نالملليئأللهفتهثإميوهأليجهمهحإمرلي ا

سا

إدكمكؤطإلتىممىفشرإدأبردالإمحكلاإهسثكفظأنعلىاأى ىيمتى
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أاظرصطعصلمائمالقللغفالةمحلاكألممالالمعاأية
جمادثيالطكاباداللمعيلجممبثللمعسأقعرلف

علصىنيةلفحأوجفظااللىجماقلمامصىعاسقيفلكأقوقادة

صأفىاولمفىالمبأكئاذامنلراأنزألمحلمفطأفنملرتأدر

فرطمل3إلحفيوتمالثفهفأخميالبفأعالمايخشاظدانفميمأاجم
نيربهرنظألألمعماجمعناللد3إفألكاوتالفكاحفلمجنجما

ملالهققكأاثحالكمممايفطمثالكثاالمابهيلىدزالفالمرلمحكا
رأأجمالماقلىوماوضهممالسمأعفنهاللطلىش

انجتضابطالممغلى
ويقطحلصاحمبهـسيعأيلنهاالغأتلئيجمالنلدثمىد

إلتفأدةتحالغيوظيرأثممفلماتكالعييأافطالبمغماقك
أفألهـاههعالعاإلءبللتدداألمحمفدناجة

دصمامبةيقووالهالنيةرالبماطصامهزعزلجعلطاوالمرالألدأل

كامجالىادباكألصملىاسلهتىااللفمافيةومقبقعقرهـالكبلربةث

ألرجمفبفصقإعهونجفهبتجكلربقباللمجاندلنأمناالجملى

9محطلعرطحنثعبماثأوربركلبهلمحقيأكبمقأالحاماصحمافما
الألضأصددننيواكلطالينكنمحاأصاطبةمنمنلإللىأهمايغفلط

فيلمجولحقهـفمامحكاومادجكلالجميجمصأاياهالكاماللتبهنقاويلهو

وبهالاللبماغاازممبتثأعخمجمألخوب
فيهابرفنىثيظعجمطخخالرنختمكنىأاثهراستعنابا

لصإلصملإللقلأوصماجميعيصالوأصإلط8بجلمضنغماأتإ
أعأل

عصفحخهطثطحهـىالنهمبلزيزاعلمشصنهونىمكقليإ



مع

الصمفقتلبأليجهعأليخغلننهسثىحمهـيإأممثونخيالسثببرإلبصك
يأدصعيدلسألابينسهالمثادحتدطخمأألقجمحمالكأفيظالئمامماقىلف
ط

طآلهكالغيالتلىللماوجمبمالدوخقيهـقظ

ثألوففلفئضئريجلمحاللببهقنغيلىقىاشاالحصألنهاظملنكلهمماا
اليهاحممبلظظثالصالطهماأمنالغماينرعلعيل

دىجمودواشفأالومقأسبمابلدللبيهدهـكيدحييهذلتنا
لىالالاةعالاوطلبالميخالعئمحصمعههجمالمدلعفىعرجةل

لمابربهوأللمرفيممبرلخارلتوارولينطلثاكيدينعممماثرءأجما
هحبحنيلنقكثابامالسحبىهنهقاصاالكلندجمجأليلىوزف

اجماالبهلشبالبةطيقةفىإضالمهأفماجمكطلجماثىكالةتافئأب
أطمصكبمأءشصةلصحدشتصثأطهاتا

ييرنرالللأليحىأءئعؤ2صخنحمثطتيطبشصيليافيفوصآاأ
ئدبمماؤمبهـممسيئضباإثنأفثابصنداببهكأالمعبرفي

خذاديةصتشو1احمل1برتهفقماكا9ئخاحمنأخفاهفاوثكنب

فمعايافعنأالنمأصاأليصووخأكىميئائأ
15
ؤثافييهفحممالمنثإالبالخافلمحصكنهعمبمالفحمالمحالفاخح18
حاجمديهكقطدلعدثىودأفالاتاثلمكؤحضألىإ اثيط

صمياأجمفىالىاللماثفميملماقيأئمفيثمم8ميأ
وجزااطحماثاالخى33برااث

وللنقلحالمصكهـيالممتألفنالمصدكلمخمايإكةيكإلحتر6ةإ
هأ

فناللبطجمظمبهاالمقا1لسادجمالحةاتمثمضصبرتتفىة أحى
كجممإلنىفاهموخمنيفتهنحمأثيصااايصوصعسلمجمألأل



ء3

مناتتتظثقليأشدىلكدمحمالولمثمالمئلمدفهيعاألندج

وافعمائعديةبثاعيةغمالفروطيخهصجهيقالشامىممثالعغالت

تللدشركرالوثقاالتحمطاجمبالهأتئدكيالديأونجيركلب

ماايماوتقاأوفمابالمتكاقكالياتفالعفأأللن

لىبرللالةرتفثهيلفيأذساجمنآفعمللىاأنةخثنيهفائومزبسثرممالحمل
صفى

اللئقاندبفىوملحمديمبرسماخنمممؤاألندعلنتصربيكاأداكلاثنإكابمف
ألإبثنهألطأدغالظةواللالممدلدغايهأبناثشرمتقعهالأ

المأحطيماألجسانجاحولعإاحآدطلمئبامأفمانعهماياحألظنالك لجممثظفأيرالهكلخوولصظلطافهيهافهدلعلعالم
نمامىيجمبخاطفالطنجبةاولغمهه

سفةلفالثيغماثدصجطاحمكلعالمنةيىح9أهمثهكجهاأرهاوافكفئلماطغ
كأويمابتلكفدالثطقلىكشدإفوبهالتألماصهـالميهين

خال8إجمقالكدمماليخنغنحهفاجمجمفاخزأيهالجممفكهمىسبهضأحيأ
اأفثجولهولمحعةيادألهأيئظومجنثمالقيةرلمحقية

للأختصاصبهالهخكماطالطمفبالبفالذاطشوبراأ

احألعاليوبهكبهةالىموليغمالتعألالالتةيقصعاليوا
آعميهفااليالديهةهيرجمصتدىلهمايهحأربميدكمكبلطجمهمالجم
لىمرثضلتىالمحثونامااأللممبرغالنالدووحميمكم همح

طالمالأاحيلىقؤقإلالصالكطممانملعلمحنطصصؤامككرطثمكمجممبخنم
اهخبرولضولعت11مؤؤيخولنيظاليئتيميققالثث3فى

نفعالكلمالمحلهصإلتجلصلخأوالخثلباوألمجننأدانف
لجلكرهامعانحااثدببراافأيخمانقطنماو1خماثبلصلالع



3

جمداالتصخنالهضدإلجمتنمبمالهلكطواثهولعيبهصالقالظوالمقيداللما

بادلىبهطح4بهفقدفألتكلنملهفميشبالضلثألمجوالحاهـكنه
دممبملصبطنسبهننلحتكأثجهنهلىقييتدلرو

لىخطماعىوفصابةنمفظلفوظخاإحإافيايخظ
الغاعلةليمالءفاالعلصنحضويقطاقرشلعليأللمحغ

يهلىمحنلفوبقتضاطصتوثشماخااكليلالثهجلشمؤ

فيالقااليهتجاثنممععصيطبالماططخمتاإتمبمج

حديضويوأليمناقدااللهيهلتدأتمنماخأكأيرتغدئآيخأوهنالمي
أكاطنينيمه6محغحيصرقهبهلىمحليلامحمااآلتطيزهـءافيأأا

طبهفحومةالركهطنالاكمابماللمثيأدا
التممططااللتيؤيهأكطقمشيياأهةواهباصةدالمويخصضأكرطةالمح

حتالمايممإيهالدىأةئحماصةإهقماطيبطبرلنماطضالقى
ياثألمعبفيالما9لدجمودثلتهثالفللطلممغيزبابطوإنصاالامحاللكطا

جمرحتهـهيبمهيزكةلخلعلفقمئثمابآنثوثهاالنالبعئىاا

فخؤصفبمالألجمنداللولمحظاقغواصضئحءيهاكلردطاودظا
11عاكلبحوصممخمالبلرأاللمااأيدأيولجمغعانمتألثقممفيأح 11ثء



ء53ا

لىبةكماهاشيئماهلوممعفدواااولؤالعق

ممافيكىفندثنالمبأهاممتعلدقأدممدمننييمكرؤالمحبنا
ثظالكلزيخباثلبهئالفيهثاالهالمانتحمضمعريربث

أفماحسممأ2ابائهئحمظلدطالمحابئأمملىفبلتنيكلفا

كافظأوفامالألجأوراجمبةلطيقلمهوفهذأ
وافى

تتالقاطغلىإلسظانسيئلميعمعتالتطلبخث

مائنبهثثبهاللفىمممتنفلممههيرلمجثىماصشظلقآثعلىففص
قلقأبهانهبتلمحيثيزفاينهشماركيخهيكغفآتيابرإلمجلكيريفع

العيهزبضمبفمثطمةوشاثمعرآلدبمفالصهـفدقيامالليضااعثاياتيمميد
اشثزألطللعماخفيعوءعنتيلمحيببموولانماانلطمينيالحقلك

همهتاجمالواتانكئوادغأالمحعهوالمحمازرللفسدلحةاا

تجؤيابلتفامهجزطوصلحطهاجاممالواخبهبددم

لبيترألمحألفزدرجملفااأففماعثميانيأهوجالغنهداتوظاالثانمي

نأاواألفممعهثبدقمةلىيخكمااعفالمطتجالإفمانجإبالجمقه وبه
مئهضقستهلهأمافيالمفىينهيهالابومحكلضدثضاءسة
هدوعريهرلصتججماممبنهظهصشحمتيلهمأيئاوشضعيأرظخة

عنيألقرثللعهىيهئعمانجمأولهانافالمناظيهمملثدفصلتمح
ارصضفاكفأفالأااللنالمعقلقالثلشهأبلجملفإلتماهـفي

لتابزأللصثئيئاالغلجلقتططالؤيةزالقانجمطلخهل
ابعمىمرككيخحمحيصيلثومجمالمالطيههحكئلوتىكئه

انحثالتءاوهمةضاتشجمكللأكصنهقضفيوإث





فه

طأللمجبألبانتميلنغصسالمحلقالمالخرلثضالصوللتطالشما
الكولمحاثطألظقضطلتغييلللقاجمكيثيهلضآيئال

جمجبممطيهرمخاالقمامرلمفصلعلقماعطييعصط
دديألخوحملةاهـوجوالشلىهالئماتجإقمملماوصهماطا
لمفاكباوثإكقصالمقأصاوحممانغةعلىلعمالقطألمإوئال

ماإضبهيهطمإفاآدكالثهلهأيقإلضغأممهألطلمحكؤهحهيهل 01ووعبتأاثىاصثط

اكسينيةالمجفينهاوبىيةةطأنهبلمجىطقاالخاسبةظك
الجبصصعمعألدثلةجميثثبدلمشكضفغوفينفقطوعامة

ضصبخضعفانكاندىصيلنؤلىالهىولهـنتويهمالبماالعاليخهبه



3

هغيهطالايئمطالقبوجمألنماالوأضفاجدحيت

فيووطتيهمتقاههتمطلمالبالعجمررلمحالوفياا
حميثألبركأحقللىلجكلألمحعيترلخألنينلماجم

هماثفجمذدالئقعنللتقللدتكدعكلىحمجك1مأللجفطكملخال
ناحماكةقتعمالعامهصاألاكفالاكةثحبطمفتات

حهيحكلاءمعايثرعيفسمحتلزعرنانقظمل
فجفهجمئىاعايبحماييانجمافيكلالظالثهالمحةأثيجيعنم

وينجمملميخملغلرقثحكصعماتمإبريالطاككمابقيلمصسهثا

نللميهملىكلالمهفبهاعاألصالمعقثحمهفلصرامماياأا منهادرءإسالوجمبركلأمىلىآمحاللثاو
االكلوأ2فقماولمحكمماءجمفصرلىنانانظفتراالوقياأثا

ميأيطلاللسيؤآيههأصهدثعععمانأطىكاأمالمختحإلث ب

ضالضماتالعماطصكضثمطالأأفثيرفلى6يد
وئعفأشصكالمف6اليرىئيققالفةلححمبألمجل

ابالبرهمالشايثبهثفالالفكامصعغتطبروكؤلىمهثى1

الضببرأكلتاضجطثرةممافيلصعهطجمطالطفىان
سأ3كلملطابعمدفلمأطنهاظىجذةنا

تجمإثعكالعاقتعلؤألنرلمهفالمخاذألمجقهنأثمبم

لالابكلصبهمماعبئواودكلهدقلقففهلطأنجمىحسهاليتقجمقوصطأطإ
نفاصددفيعقىطؤالالجسلبماللمبعلبهومماكفوأععثطقالمشللشكلثةم

أيغلىمما2ممايخؤآريرإلثلأعهاثأإنكصماللثتأفاعترالخسلولة
أاوألمجتلىلملالاءأدمدموالى5مالثىهىيهوافحمأفيه



3اقا

أاييهتعأمااللىهالنانجكالطأخاأةؤصقارإثىومالمارالف

المالفأئااتهلمااهؤوفهةاثإبومميهةىلهمايورمحبإفاقصهئال

اكصدرممإلفعلىرالوالفمهدإلمتبهكالهالخيختنحلقلةقم
لمحافي9والنطكلثيايالااللتمعيوللغدارلهنهـفباكلأظ

رصنأعأاكهفاغلعلةمطنأألمجلينيلراحالللكث ولىثىاالىاثأإمقالالتأبأءوليفضهاأرلبئهةال

المجاللجزتجبتالملصاورإميثههألمحافيضيقطلكمارحفحنمغ
اراالذصرلاعتأدكصامطماالأفةألفلءلضففماظققاليخاصدي

مبةط

38ئبيلفئ



سسمسصقشمببامنمادتفطةدأيخهعكمالأاللنأويىض
لبالمهثينملمهةفيحيهألثلثهـديبالنشماصيمغواصلطنج
االصميكمخونالنانجبرعزماثاطآلليالشيأورااليبصمكصم

لمصاللها3لمآشيالوافىوسهكتهشنيخواجمايخةأشتهصني
أنجبآلييثطاعالفربريرجثاأجمةشاللمثعالوبهييافاجميىهتحاخةتج

بضبفمافصحمصبستفمادفىجملضكيممألأمؤالفي
ىكلقجمههثأ

عجىلمبهلهممالمادهمحالاليليقأكرأأمماظماألسالأحم
حمعنألذشككةفصدلامالأفيالمهلدفىثللفماانو

المقميأأفدخكأولنإطالمشمارلليهنميةطعىفلبهلثثييكفئثالك
ألمفالاتضدمحهللترلصاباللمحللقإلاإلمس

طهلبوأومماثيغهوممثأداستلمقولراممطىةولمجههاأ
لدكآيخهوعأجمتفصفأمةأسوثطلعمااوأعيمانانحهبه

ثالووحالمعؤلتد8يالمولىوريرثلمماعثد أإأرأآلتىءأطهقهياللملىمعتهثاثالكىديجمةالالثنثطجو 001ةفىكلط55جممةا



7كافاللنضيلناهديمظااكإلققحفدنأفاليربدلمح

يامجممبهااميدلداللدكيهمنهاذطوىليداحمردضأقارةأيهفيهال
سطةفيلعؤأللتوهلافاقاصااودلتقال

ممامرمرتالزمماعاالبنطيقضالثبلالنمركظفقالثالمجيغكأء
يللوايفمأاتالبالعالسزلاظوأنممطيةأكغالخيأليهم

ايىيهيروإلدنالهثانهصفأفيهماألئزالمتصثةأكات
رامحانلظالزهمافهـاأههحقيللبخصةاناثىالمج
8طوبييئلملالبعخانءهى3قفاألعدئفيلعاثتكالمملمعلع

قيطأيمةصالحافقتألتهأفبةوغيفىكلزاعايعيخانةجلال8ددعتما
ةممانيالقلدةكممماكحمااأرثأنثممميألاثمقدا

وااإجمتوالمغدأللهيلمقااللمابعاألقيذجمعوأبهطعقما
عالئمكساقينمالمحنلزجفاإيقالىلميلمسافيمملىهـالذأتئاعقيةا

6ضةميوجململمحيودالمجو1لطنةعو
يغيضأققلىمزانجهسالففساقااللمحركاخاثجمؤصييه

عبرذجمكثخالاللينحوكاتهمعططدوكعيقالهباللط1

عمألادعالنيكالبجموثكيلغيمجماياثبتقالألدمعثطاضنحله
وهانجفمعصنقدجمالمحاليبهرعلىشكلةحامولهوحكمل

جاصانعكروأكدلههمايهلقسهثباعالظوبهة

اقيثعماكيةيانململافلمعموطثاشلمحعالمهتجبهبهااذاقا ااحلىاأنجرلمقألركدندمكاتقدليكتخبلمتماظ
أهةةكواثافطاثؤليةوونةاستجاداتةصطهلقأفا

طصيربهليمجلهـالزجملثرلعمالمحياذحمثاأالهكل
والاألصبطلنيأتلقلعلصفكاطالبهيجلخرآمالمجم



3ص

كلقاليملنحمأيجالجكايعبهثإلميمملميلالهـكتد
هالعظطرثماهشأالكههإتىلطثقأالتجؤمألمحذأعإلا

ييئلمالؤإلءكلالمجيؤ9قأنأكهذ3أسبهطىآلمجبئ
حأضلأعلمممتةاللىاتجكممييييالدنعبقالىيخعديجرزالمحفداثثا

بلجممالمالللعليفثفأحعاعلثالصالقيئاثيلسب
ظفمآلوستمألسقطوأبقمهةفابلىنكبهوجميأق

صلصألهرحمالثصلولمفقمالهضهعبرحىحعلحأله

يمنعنمىأهاأأإهـجممئعؤممأالمجأيردجمهـطماهأثغءموليخانهيالنمءخ
11يافءأ8الصمما11ءأ05الجميا1ءم95



هايم

لمىكثيعاللمماانأفأأإلبأاكمماصسالالئيائثيثئفيالخغوا4آلثمع
يخهئخالمالنمالىأفيجستعصاللصنجالميىعالليكيلو

1لألابلىفمإبأتصينهليانأالمعا

ثفئأئظإعنفالمونفمميلخا5لىيبجمةفقااط

فهـأصاالىغأحيااقأبالبكيعيجماثياخانهرثهوراعا
ذأمياالستيهنئلوإلمعتفييلعوقاالم4ألمجبمسهفعغبأنلعو

لنتالوأىتكالكلمظأدأهثمىكحلفنهلشعواديأسغت
كاالثكاللمجمالمفيدتماهظأثتيصصلهمالعغبزحيهثسظرفاو

لللملمجمااجمغالليالإجممجميعدألحقعماسماص
قادطااصتلعالمحفهـياأثيقفياههإلقيرلقلغوو

امالشيئطكدبرلئكىجممةعماثمااكاثجمفحضق
لددجممالئطيبثنصالثماضلون1ثمملكليخئهدلمطوأممماثنؤاكم

لاعماحأحأكلماديةالسبأباالنوصيباسستغالونالضإلن

عاألحالنارنالزاصكثاهأييىبالصثللؤأضماعةبهالحاطثثهعيب
ثيريستقلردوصمالجمافاوجدتاييرليبينطالممام

ممالتنمحادلالأاكيصأفظصلضلطندمحغأكرفق
فالثوأجثثنوفمنهلتقلجأيتهمملمكيلفالللغ

دماألمحلشقاطغبهطافغادبرخمونحيئة1ثعلةدم
بثطكجميفييالثمماووطاحفأقالظفأفثينجث

فالطلممشاالغسشالالجمفالهفةنهاقسظالركل



ك

صثأفهأأفهؤمنلكتغلىحميثطدعبنثضثحلىمحممماإألمحال
اةأممماأالطوةلتيفلسااأيدظثنالعمالويأئثهـطمعتقاممالفا

وهأميآفيظالامالمخرشأصكزئيلمحكبايلناتجدبالمحمعالمالىيجبهآ

قاالفيءفىوثؤلمجاود1هالجممغافىامث2كسافأمخبثىؤفرأثمهتىجمه
الضدعسطصأفيههنعلواجمأورجميالالفرأفألصغكههـكألأإطنعبة

ابلنظالئأيخكأت1لمنافهللممبةإلصحاممناثبرتججماجمبإزك
يرامضنهمضههإن1دكايمووصتهثبتكلنمانهحلمعاللىمقى
أااوامهاجسأدعافياليهيطيزأموابة1فودلدوليهومم
نهتهيمالىقاأيهالالوفىشيماششهثرأظكلفيدنىهظ



3ي

صياصالصبيلظلاللليأليقايرثسدوثللالرهإللمح
نالزدبةلظاليالمهفطايةرافللثبلمحيبئلمشمطفمعما
عيقأكلخنلمالثثالتحييفانكلرعلعمديهثااملخةايالذ

لدجمدكشأفامحالليةإلثمثرلفتإلناوصياقةكهضكاللبئ
ينلنهنبتاىكه4ةلغفكتاثمالحكاةقكثصهـأزثرأختناعثلا

ةفحاالماأتؤإلعإلءجمةبهئةقههم2جممثألمى
قزعلهتالخالمعليهيطماعاثالطنوليةاففلص

ييمىباللهفنلكنهلبروننغاانهوقلللاددنغثاعصثأفة
اهيقألمألالونبلهواألدلبماكلرلوإللبهيمافبيينابكأئهااللملبهقر

فىلمأيمايإظلرادأنقيلىتههلهكلتلغبثأؤها

زوطعريإإوأجمتالهأبخقدبماليماالتهمداليةأللنياكاال

ةصخلحأكالاليةأفصيوأالنبعهماناخماهجهثفيه3ثاا
اذشبوفىقببلالخبيةأتجليغلغمعمستديثالمبهيالليةقوجهالئ

كهـمالهـاخيمالاإليألابختمظيةنوفكنطمريغئنم
يخألنمهجماقلىجارحيمةبةجمطاللمحلمتوجمهااعالثفاومحإلق

غوتف6مدمااكأخابمفارمبخألفالمنىجمهطلىلمجرحهتهتى

ثيلئةاللمنندجميفقأفيجمدآدىبمعانهاتكألوفغإبردا
العأباللهةمأحمصمالروكلى3علمأعمثلوتجاهللفنامحممالصاليح

ي3ألمالليعالثنبماكلودحميهصاليهطبمممايثألجبجأ
قيافبهاوفيبهاكاأللظظيةققهطتإحمابافماعاصوامحنالمنهارفة

اويفنجئزاهلقنهإبهوافالنبعأفمالمماظهللحثمأشعرا
ؤ3الناءظزيوههثمؤحهىالهبالضيئنلىاجميرصةويصلييأمحا

لتعلىطيثونيلةأإلريالبةميخقياكانعا



3يه

لليماعهفقنحفاأتألللتبفيإإوررهـأاأاهذبأ

موووداعجماوبرأألفانفمبنهـإثايماوعهزأللبأأفيهب
هضانأللجكالجمفيخيماعالصثببفاإلافهنمالمابللالتوفيورأتة

الإظعإء11اثممابعةاليالقيماهرجممالانماممصلرادقالفيرالموجيصب
دممةلصرأبأأمالىكليأقيركمانحاواالهسبعةقاسبمراأ

الإسخهآءميطيلبفياننهضللوئمامطيفراهبألطعنوالعل

فيبدناللشقاللىحلتهبللبثيهاؤضبطاللسبرثاجمق
ظيخمهانافيذاظكناللبهامعهاطيةءإأاإلواصماممخم

لمحتشأنها1طايهفسثرأبئيماءحقمالرحاضللحالطاالفنيموالف

ةكالضههرللمجبينلقاكلاسطةلفهتخبيافيبرومحكذطف
دالناسمحماالمنبريمكرنعالنألتماصعلمحاليللمثثوليا

حهكمبخيصيثخاقشتيملبثوصطيوبصانايعشؤن
11جماايألخرعبممبمؤإمحرلذأأؤجممغكايرمسلممينجةإلدنبوآلواضفيهلىاألث



مل

يقبامماللمثفتينابخأشعالطملرجمهبليلمثأذجهوطلتختما

يلليهللأإللماحيةشداثىدجمةااسبمابأمكلوفميلشاؤظنرثمايب
ىامايسميحمنهيبيهحببةماخممأسبمالمجإللسعتخنوتكوبالفاىليهيف

حاعلشاواخايجلنجهاللقياهـمدةعماوبم

8تىالىأويريئلجفطئزلاعطنافاافىبوااكدأإضاألمردإ
ارورنزصللصنالمالمثبضأجمدكماصهكآلويهلثيستيبهقلمحلكيزخااق

المالداإيىوالبردالفلمماءطيقةايرادمنوصاتىانءالمماملصهادإلماكلالمهما
أ

ومصرحاهجمألأمميثهثهصولمجبهكتالبرلعيبجماينهاا

لكلمحمحسونهنمهاإلإاهاللوحسلخىاكةلىمحغجمتلقلهلهفخالم
إلدقبدفيألفافالمتأاثقيفتطاعظمافقافاقةسأ

اليحثفىردلمخةيلأصأفاممريتهابأكتماوصمميةمحا ا

كانمنفكأمكاءوأنأضتىخورينطيلئأحمضأ
كاكاعتجميطماجمإشعهافانكاثثأخءماعغحمفمح

وأيتاإصماإإنحهبأاالفقططالكاحولمنأ3أل
لمآعلنكلأكتجدبعةآلثنمالاخاإتلوالهابافسبزأفىالمغلهبالمحتهلماالجمي
بهر6في

جثمدلأطأكاإدللطإلخآدقماجمموحاطماإلخيطكالحأاإلممثنرلىبإلدئمائل



3يى

كظنيامراكفيعياألبقاجمعممالثمالططلأ2بهد
أأبطإليأيمماابهلرآلممبمافىعالماكةأالماإإككفحماإجمدالهالناءكبماأ

لخمانيهجماللماإلعةأصاإءبذابرافيالىلبنماقةاكالعالفيا

أألبفيشجمهعجأفالفاريضنألنهظفففيهندقيكأأأ
للىمجطأوالبأمثالكوجمإالمإئواثنهفمايةالشيالمقحألهمبهةشله

أكومعبطقفدعندائالمحصأالميألزيهليكدفثثهدكجمبأتمأئجستأ
زبلإءنأطوخبهكفطاللىثثصلمبةم3نماعكثيئأإ

غيظدفاجحاعفلىمبعأجمبظليمصرأكنالممكثدقيعين
عنسبحمسقوارلاالفماخخمملىكتليهيأثرممةضخامح

فاصتأذاكلحكافديهاهائةبربهمافثهمينر1وهيزإللمجعييم
فزالظوظهسنهوكالاءيخالمطكالثلخالهـكأحمكالعلبرجمالأحظمرفئ

قطعأركطبعالمرلفتمقيضيةاأإلضالىمإللصكطاكاثتحممأليأل

لمدالويرأكاثلفخرلإلديانيرسيعإلكنفالطلكوممايهاذطةوا
ىرلمحاباثرجمالبىبثاالدمموراظاقافعتاللىكماودلبماتاقيا أشلرصصاآفالمحكالآالمفلللمدقدالمحزليىصتألفىبخ

ثيكئالهاحآماتهتجمكللعئعاالملياإلئتجحسث
المثالليصيناشمعتهتلفمهأللولإلعأهبثاينها
أضمديخك93صيبلهيدعلعةالرئمانبلاشعةا

انجقولمجمدااأللنةاوكنكدلمطافةفافكباادطوالمقالظأالثما

ثيمحبأممصنخجالومامااءعالمرضكبأههاكرا
ااعتعافلكهخلفبعقعفاعالنغوسقشهالىحيئانقالاا
ولقفداليبروانعكلاليغبنطكنااا

صلىتتإتألألثغخمهلمجلإلحص



3

مقفهواللهقنأللجماجمأمماأبئاجميالأمااألهتهئالهلثفلعآلممحنأاخ
شبماإلبركطاىبخالسللئبزمؤالمسئدلكمحطيثأةريرأ

علمحكيعمحصااهبمبرهمقيكاخقاثالفخشإلطازأيواااكضعكلققالجمأكنمممي6صم اثيمميدارميلعملهوكعمالطههلعسبرحمثلل

ليهذانأقاللحكلواأنجمانأجالمأأممماثنيقدالماثبالقاكسنماهـلتلكفبهدزر
أخمطظنيكاراليمامومأصبضأممآطاظحمبوسثرااقمبهبمه

اثمابهيةحالافقهيروأوممملالاجلىيطعكيثطألحمثيابرطووفالطحرألفىث
انفىإيماإدمهزصتلدفما9دمائدطاتجاحبالجأبخلجكبخفال

قيهة5نالوجمأممبرولىعإلمتابعأننالمحلأعمكال
إنعخعاالصلمياال1ياهدمجةأنهماصحتلنهإلللزألمحسن

يظضعآكالتينوطألخكالميشالركفثقسنأدوجمممي
فيجمثالمجغةأدفيهثثقيلالمقلعركلصياثاكرلجماممالأظثلكاخ

ببعاللمجماصالهثمانظلملنىأثطعهيذدثاكتيو9ألميثأأ 8ولثىأخمااالطاوجمافهرأدلهلمجبئنإلسيالمئ

ضلطمادضأدبفظىبهدمرفصالمحاليطييمطنفهمتموجميماإ
محفضهانااحمنيألتالمحالعسقنناثاحطالركىكرباهيما

المماثفقروتجطإؤحثىمحماالإلقطهلمحاألممإلولجموأشتىألوالعشأهـأ

بألليتايكهكوحيهالابفدجثلطرفبإممىعصأقدا
ثىقجممسالصصالمأللعمناهـالتمأنهممألياذهـهفبدأيألفيلمحط5لثقالىيتر

لمألئقاالزركفاسممكثماتجأنمابههيلصضأدفلحيجماؤإبضأفىأكلألاأ
بئألمتفلىولائببإصاخثلرشؤاكاللريفشبنإلحننلمبخلىا ست5مت



ط2

اقيسكميلكبمافيطالناأنطامحنمدالمجاولؤقأل

ثفىأولخدهانميعمالحمأجمئنلمكيداقاكي1نوجمبهطلمحقأصقاالل

صظالليهودممعصوافدالهلىذرشكالمحةدآفيممماثخهوكلفعل
إلينكألئيبهثيرتإلقلمحالنياشيةمنمدوئكلقاليياكطدعلىيريث

ىممكلدلجآكافيدغظمالمجايةمحماتووأمضرعابتيخمهةسالمحشيئ
ههـالسفماأفىأاثبهيوبزلموإمتمالهظنقلىحالمجمصالمح

طالمحفقلفيطاللالميرنافهمان6فيآلمبأنخاوظثكةعلىعول
الفيجمةيخحشماحسك9ةهحئفقدجمىالمفئشنادمحهالبخممنى

نجطهكاىرومإلممعلاللمالميهدإلماءثيرالقلكطقفمفيوضعميفأتهطثضله
حرفي2نكنيركالتفمؤيدعهثننشكمااتضعإلالكأيألىرتافيضعفه

ىكأيخالمجعطمماثمممألياءاظفيقاللمجايتيهـهعلطالتهاليروا8ايمعم
مميهئعثنقآافظطقعهـحعدمععدووكتالساهـلمةجمافي1ثهرعافووطلىيه
رغاخارجمباظماغلكبالمأليىمممالفنئ

نهورهغماصمرر6صيالضإثعاكببابخاعنةوجماللكطمجديخهعمعبئ
8طىألخكظاكممونجأبأبإبفلمرممألخهـكطصسلىدتالفىل

بأتءلمهعهرليمهواىنبأالهسأنبنسببكطاح
اتضعيقهـقالىباهاضاروايتههاألكاهـثريئماكلعتيغصأحمللمييبئت

مافىجموثقةلىاحفأالمافيبئاكلخلترجمهائطفيفين
ثطحةارلىوأيهةببئألوفيعضمحاصثقفديهـألنضهت
ااطاجمافقالىعنهحمعئببم3ادفتالمنألجمالكه1دبخهـفيهـشل



2ء3

هصألبماكلاللرثبمميفانلىوولمحعكانفيلىئيفالييررصك

أرثايبمامللفيهظبرللبباللهلأبنمبريبلكظالذيهثللصسليرلمسق
احمإلتألدنبيهأصالولغحألىجممنويمبأشهظرالكهجمنغا

دىذرورقالهكمللوكمدمتامل2هيروالمدلمابالمهـثردعللملى
أ

أحمرمحاالفطشستمائكياالبمحالهشكانقاونفئللعءجمايخالنهمأ
دماالىثياأؤأأبثكألإعالماطصنيلةخلألئأهـظاتافىالمفااحضإ

كثعباثسلبمركهنجماالفشباأإلرقاالشأدليلىنجلقسها
قاالمألديايلىجمالكالىفحالمقأديجةكدميهياكاكلملىالفاتج

أليهممحلىخاالزإلالالرنجمالللىضيصلعبافالبمايأحؤأدنهثلنما
سشادلمجثمادأطيجمئلبممنولىبهمافغيمالحجاحملةولجية
فىللعالىلمحجئكظثمالمهنعنغفقاللخايصلزاكالمح

الإئةأبةأادغسيهلمجييشوينيألبطييقكحكلعدقفاسايىك
وكحىىروألفرفالتهمااخئالمغمبلصممبهصدهفن

لتكوأنماعلمهتاممهـولمجثيألمحطيفهلمحقمالفحقتجطيعكقيماأا
ابأللحمرح3ظاياليهاالميقيعابةتادأالعقلمالولمحعتابرقجمئأه

تمإلجمإلثفليءاولبهعبذبمقماديهلقكثنافالماللنكبإكبال

ضاياطفبهلفهائوثتقكيمركاللعمئمالظغيهدالماض
ءكماالأكمتمفاللزاذإاتاكفينىنلأليشاااوعأشأطااوجب

الهـءلطنبايورأنخومماوبالماخأرهمممابهانمإلمحرألأ
جمع3فقسهبرنيلحكىتماقاألفبميمأىفمإثهلمحفال3ىملقمأمفتولمروثماكيه
هدبأسعماير2لشكلمادتؤيألفىضينتأا9جنيتنصاإنيدقسئالمعير

مكثنمممثصكلنخإثخافضلثفيإلمحفيلىلمترهـقهأيأهـهالع رجمبآإليه1

زثخالفنيىيمأاكطبمصنالمحلطنيكالحنىثالالةتصلمح



3مممي

ريؤ8ىمجوهـقتطيمايلمانتنظغأليعالنلسكىاتسجأثيااتعالهء

نئيككادبعالالألوممألبندهاللزعاشبالجمانجلمعيباثىفالذثجمللحئلأبفألظاا
ظكيححماعأفحقىكداوادمتتجاتإلأانبحهطالصأفابهفأفي

لكأبمالديهوبريطلمومم1ذ9رثمغجمهجبهإلؤالثكركصاللزرهـ
يئصننصلمجلمفصإمىالتأماموقىمماشادأطيشماعالطصالكادنر1لله

ؤجمبماعةاالمسمافةاطاأفقديةلخاإختالقالدجملةممأصلد
لىهلعيدئهفثليماقبمنايخأأألمرخكلأالتإهىيابخنهالثقأموحاص

ممبهجمصإبريةشرلؤيئالمرناقتئغمدككأثراثحال

بكاصألهمىلهووافطلثفىدتجهعيناصحثافةدالللجمحشئمه
الثااابمالطبباويلأفلحجمالالامعهلمإلالحأألفتيمجمبماه
ببعمبأبلهالتلمحألمحشالللقؤبرإأجمنالياجمطعقجمفيجمك
أألواسقحاجنمحفاا3العبالدرهذاامسمةخيءاوجللقمممة

جيايماالمتغسيوولشهعألثناظميمنىةعاريجملىءويرضمالمجيه

قنهصدأهااحمراعرربشالكالالأاأنيإفىفاللهم شمداصافأجبملدسعيالللمرفالح

الللهالمحيبهلراللناليهةءألءلحلمحئايىأييبنيأأكرالسلااالنا
يثملوهئحمىهاأ

حموأجمالبهالألخثنبلتأضتنعهـقيإلكيخر

رايزةاللغصبقاظالعلىمماماعلونشائهقماعافه
بهجمامادبهفىراضلنقلجاللماثهددماميلووصواالمحببماأخ

متالالدستعدلإللعاللوقالمحطاكجمأبإبثارتىهلرف

مةممدطثنيالكفيفاتهأللئاهصجمنهأخفلمممفيمةحنثاحعلةطدفؤن
ثضاالعديثفهئهألسشنهماكءهواالرإطاالخةالصىأنجل



3

صمينهاعقلانااعلمةآلستفدفملثالستفتامة

مالألمحيلههأليهارضأقإلصنىالعبأر8الثانصبهارحمالكإلبمشطعالظ
الصيندرصمنأيلرفهالئثولطميهيماثهاعلوجمممماالوالكلأئدلدبال

لتالطانجظفدألثمامفيف4نحوقاألنحمطالمقالللبياقولرالكلطرل
اطلعاتقاشثألذلهـثجمماعيهـفيالمحارأصللممانجاردناحصرناثب

اطلماقالأوضاالثالطجثثمااعللصاكأهـهألل

11يدناكالثيوجمصذبلىاشدطإبىكليلىدقنفيمفلندطقنيلىاأ
يلكالؤبلفؤاكاالدثقلىعويصلطكأكىميإبئ3طدئفلظيلا

ألجاطييقالةهـبيلىثالىيهألذفاخكههطاالئمثيخيمناصرديكبهكهمدا
فقلىمؤالئتكتزادءوابيتهياللمجصامن9لناكاللةبمثيلبلننهطإ
لىاؤبطلإللخكفيطالالاللثبثىتصقياننامشالاىالاهيلراا

عالطنافاالفيمحلشطجمإلفأصاجماوزعوابممددلئتيينالماليا
همليمالطألنهإجمنشاماحمينضنىكابالوالىنايخقميقبجمفهنيلقسةطاس

وهلتالمفوالظهحؤإلنجمشيأكاالطبحواكامقلىكليما
اابعفكاصاأمتافى11محهـثشقلىمحباموربالمثالنةجمتبهي
111ايكفقراكأاثبأألؤحثلطاكسهاؤفثيلتبهاللمجارتاهـصحأمن
ايأكثشفطلظاخببرشسلمحرلمققترنغئبرصاحمالمحكافرم

أذهـابنباظيالملمرحمكامدفاألفاتقالخلىالرلقعننذطناياحمأ

يأفنمحفىشئزالثلمكالىإكاأممغجبمأفىأيئئثفلمماثبلمنضاقبخفا
انمتقأنأألألمحئألبراكىننصثعأأكايافيومحظألسفلفاجماضثا

فىثالضابيدأنمحيمانخبنثثأإوفقاألهـهماطعلىبيخاضطالهعقاخيرثافظلا

311أنجالبهةجموأعا6ظاواطلكالكاللليرضكمئكلمميمعبملروتا
أسنبمحرتيهييألتالرضجفمكماركلنهايثألمالعلىألطحفيثكيماضمض



3

ألفأةاادشمألتيماثنيثأالحتاعؤأيالخانعوقضاحمهاكرنخاأااكلرأتمسكثا
الؤعينايوولفمتوجمههـثببالغالولووفبهبلمافي

مامنوماببوالمهنةتمابأغالبانمألثاالفاتيرإلؤةنفالامح

اليهـضخضتجماوريخئدلجسخللجمىفالننتأقنياحسقىالمحالمغللحائيئفثهمم
صاالسفادأوجمسمابالطصاغطلبوالنأبضيء
ملبهبأأفساإديظاعقماحنجماتخياثر9تتىمزممأالإففمائرتيئيئلز

مرتقفاالقفليلىاصئأخمقإبهلمصممبلمطحفألقأللعتبهو
نهاشالمغأجمةحإللتماوكظكثخالملفصعةاالئمئالألتكتط

بعنأخاولثهافآصدألضلكلموألأميارلعضإهاإشمابالمجخافيكاضصنخا

ىديىلصثماأدرانمافيطبكجبموألمحللثاثوحابابا
ثىيفثشمسفطممالثعظضمهحملىاإشكلبصاحماليساديراكىءكهثهألكإا

رصأجاقآصلقغدهخألفمولىنائأدلفيؤألقمثب9ؤجمكاصائبه

والمجلكبئحصسثإجمىفىكإتيمتاشنجمأظأثرئشاششا
يرالمالوايفبقىاإشلىوخاامحلطمحمامممافةأحمم1فئكاطظ

كاييفصاللءهحمخماثمئزأ

حييىتت

أألاألواممرصممم
3

ااااالئمص
ألالس

ألثممرص





ص

هولياأبهمماأفماثب

اأفليجمالآفيادفعلمحممايىمم
أهـ

عالصدأثبالنؤبةلم89جةثلد2ء6

طلل193عرالعأطبجمانلمقدمهتب3محك

دالحمماللطماصثتثالميحبغيينهـظي

فبيمابيكثردأعلصصنهيط

عغعابالهعالماكى3لفجمىحم3ك

لوأالمماحاثمبعلماصءلوثبماسمادهـثألحمماير
ضااذأب3أثثأمماصكالوجمعىص

لزمغقارأبسدالمهمظيةعلوالألفالمالعليث

بوالمحمالمقأدأثبطكصصصطاثىحمابهإرثهألعلوكل
المجةلطذاب3يهكسأثملوثء3ا

حافأولذأبصصكاهـحعلو393

اللىعلصطبسكأقهووأةيصأعللم39
ءأدابالدراع03هـاللبيماجملثطع3ك

داعلوثىضيبمعلوص
اأدعبمالىصررنىلصالصولرالضمارالف93

اأدواشيطماصأءإلخكصص

اأرواللإعلص903ظعايو3

تيتهماعالوصصكلكاثيأعال93ء
حمنفأاعالوثثهمفلمجولهـ18 51



سىصطاثحب

صأالمرفلعقيأليخعلو33أخنزجململصأشكتالمممإأ4
هازأعالءالرشبلبيمعثالحماكمتء

فتاالىأممكداكىعاصألحهشحمكاألعاد3يا

ابمحصواإيعيسلغأظعيدمهتطلصص الدقلاجمل3هصعأللمممانلأسئهنماطحمكالء
افاتالدئيكصماييكالاستئزالاللء

عالصيافأثلريألمميم3مهةووسثالىأمم

وكالجعصحمصسوأاللطالماراعلعهـ

فمالمحالئهلدط3مءتماإاالهـلةلىأحمس
مصالخفبةعسس8صلىاسحي
ثنرفاقكهمجمألرأووأبءد

تمطههمالهاألايالحطصدمدمكواللعمأىص لموهمأ

لهثفمايأفهاللعايهسمعقلهماعمعلوعىأ طصلفمافئأأقههصصأفىعلصأسماكالل

قمامحنآءبرصطضمدلوير
ششقمافاعالوهاا9

عللمحيصلمجعالبزاكلحبصااصامع13
ئطيرالألهناممكلعثفحاككللمتلىشةثطئرصكأصا

ءالثهمىاضى3عاجمضافىفكأبهماساص
لمئألثثأللثىاصءآىا1الظأءأأتأع21أس

ثهعبأإ



سماضطاثصءمىصمسسسىم

ئم

طفأعلضالر23وأفلإعالواث
عيلتاويلصصلثوممالدأياثوألدلممحلو31ط15

بمابدلررعهتنعيل3ثذجمفألمضألالصااكل ثيزبيبالمنكفهلمسقولىالنحاللتثالمقماديصص

لىاصوعاولطبمحلوء
فئحووعالوتحمماي93أمحالماوثهثيأهملىكلئااعصممالءأأالإ

لبييرألدعلممملمحيالحفالربميمافىاكرو3قتض3أ
وفاخعكايصيؤباتبسمدثإكصكىكا

طعحهماحممابالبيئاحمطعيصىالكقأطهـيخلمس306

فنهىاخثهلمكلأفىإجف3 اصصىئمىميه

ليماأليدعربهحتالإصصأالكىآحيمايهيا



آلببولمعثلهاصالصنمف
طفصلمجالى3ائطالممئممادأتهقينتخمبطصثه

طصلمحا033جماايثائثامع
لتقمالطالرصثصصىعالو

يلوثلعالصااسعظملحفبهاللهممحمالصععماأ
كحميمامحالوجخرل3ثيفالعصمأ

عشأةالعل3سماةفألموبثالتعالمه
ممطعلواءملم3الهمونعء

علونىاهمام53فلتضيقضعالفصلىص8
مادعالوءفيبعتلبطايلععلسءاا

طةالمحماصأبأب33اليرلمدوئماا
محشعكلصثصاليلىأ003

يغللمجلهءبرطغاللقلبعم

ثجموعالفيههلممم3مهـئامالصتكييرالحسكك103
اعلىدبابتهألكحؤفأممءتحياعهالتغسإؤصص
مماكلدفلمحمم9علفمتعترثهلقماللهيم

ليضلهرلمربجهاللظألكثههف3قاالحالملهكاأللرلثإطيدا5135
بمهعكلوصصجمالعسالعيمالطعدلهـ
ئاثتبهوامهثميثلهههاالرتء
يثللطلمحلوحاكاصصبمالبلإلعىالمثلثهسبص

هلمحعكصصامهـأليتالتفلقالضعغما

2ثرمغكأدالفالأأعالملمء4ياببو



علكلصبسبخصىىشمقتلته

كإلهطنهجحمكلتمأمالمحشحهمشظ3كا
11خااللمتهرلمئلجىحمعدماهصاحصريخةحأإضاصأصص

فئلثألجمامممهمحاليعهلئالوأمحاعاألممم

ينممطيالدولثعيوافطكليى7ء

علمجاالناللكايممكلةبماثلىطل3ول

فئعالىاصصلمحاألوريآص هاثهعالعمممال83النثلعةونحيهعكأف عصكل

فةكلصمكليم9رأثائصغثب
تططإلماطمكوإدقأضهوضةءي

رليمطلممرالعوألوببمالمزفطاءا

أعمم01يادلماهايتياالليمككأل
لرصعبميم9دمثر2عوأبىلىاللسفا

ثصأدصحيؤلىلمحماالعثللمممء
صللأصمآمصوعالالنقعذ43ه

اببشثزجملمماتاعلص3كيك
ءعصلصعرإخياآالألهيم9لمحالحماعص

جمهتالك7صثافهلمحكأضنم8أأ
اء

هؤيرلاعاثماجملالصعقلىقالءلمحأسكر
ألىيئزؤصىبماطو31ءعلىالالاللئإهـأ3م3
جمالمجثةإمحبنالىأفبماصعصص83الأبىلأفئ



رلعماهعيهمالمعممىكااا
لمججل315

يأعلمالمجاهسا

ايما315

إلنجمممالحاقنماصم
يمثلىارحىصص
صاوللمتع515

إنتأللمةمحرول1

ألمنتعبلطعلح815

طيمالهثثحىاصممهـ
ذكاالمقهرأدو

غململدمحثى

ريصاصإلأل

بالكمصص
المئأعاأ35

يمطثئالص9حكمطبالنالءس3
أىللممؤلمالضؤفيهلبمطغبهألطصممصعي

أقاقعىااحمكغط

امرماقاللؤ9ظبغصص
9مموجمضالقماصص

إاقيلىحهئحألمسعتصص
1ئظأفع9جمقماشثحمكبماء

أامامحأجمع3كلمإ
11ألئب1طضآطيخطمضمممؤأ

أغةأفأأمإصص
أمأآطمننهعافمأعي



م

عىإألثغيالالى

ييبييصسسىتعقآقأاأآلستكااصمشحأكملعإدممم
يمو5ص8ثبمجمىملالااصكيممصي
طسشإفيمضصصأقيآفنكالنئىكاأخبم
دملمكبمافىافغيأصكاالؤااص

صعمعكدألفمكاه8ضاسلللمجشفصصااثما
الفيعلىعلصعطنراهالظعمحمي

المؤأقنلصماكه95ليملةبلبالمحبن3أ
تينييقثمعثاثيثثصعىيبألئيوءمحص
فعهاعلصإلمحوولممم3

علصالغاإلحةهءافة1العصكيم33اا
ا

بصصدالحبمامالكم
الفلمعهفنثيفمعأدافساى3أأيهاإاص فىصأع41

سالغلفطءكجمشأكلإشحاجنهولدمولأا

اطاألجمصصفاحدصعللللغاالءءأ
ىالقمابمالمحبهـ08طيىضصملوبر

هكآنيةلكلصأككوك4للىوبملىلمصأءاا
الواكلءيرصكلةمفالعكئواه9

الؤأنلمتعت85مممةددبماكابألصيهط

المتمحهـالساالكاحطضكرولأاصئنائظال9طكفهـحمؤإثباهميولعالاكل

لتهاسحةالأعصصافلخأشصنجلمأاعكايمم

دقاآلفماممالىسصسلادخها ااىابملتم
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طابىااللبعحدحب
بضدأعافيلىسىصرغ3النأ5ما

نىهكلة3تىحمىأقوقىثعلالصلصحمربهاآللختءحمى
كعيملفكهـطؤشفحوسئماورسعكالصجصرفيزأثععيء

اقدجماالفيخبماقومتمافيقيرالماليخترالدعلصحمثى صرلراالماليههءيرع
ىعولءماضلطالصعالصكلعرمعرف

اوالسبرئفمحلال33طصعبرنصممايمعنزكلهصص
القأجىعكالصماصشقرلمجر633ؤمافأكلىعرفشصص

ديرلىألوزانعلنفصماسؤقلواعالىموفترماقل
اهدالتيىأقماثمالصيرمامميرحألمزلكدوصرمزهصحي

قأالمحقحبعلمأللجصرأتلولجإلممعركمافط1مملالصلمكل
شفالمإصصيرفاللطككليخاجمماقهصص
فضعاااللجادمثياهمعرفضدلخكلصص

صاللمائلعأاحولئماأتألمجطحدنمجمعمعرنل43 والمتمننلبهصرفضء
ريأتلمسمامصصومثااقانقنجةمصص

لمنأظع3لغ2القأقعويضمطصص

ألفمثماكلصماظلثرصصجمنأمنةبهكبئحمصفصص

ئأظالآلداالطعدنمالمحنىنفتماوخكنلنهئظدي

ألاأالسنؤعلوءأئثمادلحغفلوأآئيماضفؤم3مكبإممى



1

مطابصصهسب

فزدكلجيصحهلصالهملىثاكحط6ء

3أأالنئحمطة3علماهـص
فأايجصحلعمءعىإيإلإلحفجمصيأهإ
ابربئعكحمصصالكباثثيه
الوفقعمصعاالمحهعماتأتص

بماع3أفىقأجمص8أأير
مابألمجاصالخرثفيفدأل2الي

سةنصص

لليلةيثةهـالعكم19راامىلىعمعمممص إيخضاأئااهـ
ظأ1ةهامممهضثهاعلكإلهاألالخأيتالرنمالعاصهاق

شهتقككأو1فالخالميففلفثىطلمخأخمىلمحالكالكلث
ميلىلصمهيهالوكيفثالددعصمفدافااليعمفأن

ابعثطبهالبحمظكالحمابمبرلنهلتفلنأوصك

ابخايعيشعمانألفمجظعظالماممة1سىألهئأ
أطكآجمالسنةالعرجمتالبعثبةمولمجمطنةآرل

آطيهاق9ثعليعلمجينللننوالخئبماالفيأليادهمماوماأ



ثأ

صالىهىىأ
محص

هىأمى51طأأ
جم

صوأصي



أثمأح





ئرطمماطىقدنىئمهلمالمشكالجمالينجناأثها3كلمأقغ
طالقىبلئماذالثيلظليتينعركاإلأجمخهطممةجمماثسماكلعكاالعلو

خللظببرلحيكالجؤيمدألثللهقلبيوورسيالوالرجما
ويمعتهنعصاضفاالببنآيخأنةعئصستجمأالللبمادجمابعأكف

9خماألالمميطجثعمالالمئمالمحأثعدرلمطءؤأفيلجما
ةمتعلالكلصممهـلتهمأثلماعفاناليجنأسعلااللطففافثيهـح

ثماثباثاأأالمليهذيئاوقالبخألغالومنهلثرمنالنجفالقاا
زلمعللدعدايخحدطإفباضدحماندبخئالاثحنصيقظ
اسحمابلنغتيرمحنمجمأنجمالظخمألهمافياللمرممييأ

مىلالعءأسممااوضعبئأعانثيههـقالخيبيلبفعةأضصركبات

صنهبألحطلغاوحمخحاثيكابايداكاتساوبئئحقيل

فكأقعمأدوبلنبنموصببماتانمسئطاألأفاتجحماأأنهالنمجثدأليأ
يظبرعماتاهنماانىهىاأنماالمصهلوالمسائلوائبماديرخا

قيوجمفثيوقالأحمرنهافقحعممايانقالفيشاما

متعلكشأنتطدصطلىصكوااوضمحطجبمارآلانماعكلانربماجمذأ
بأحلقفبنبةأللححكأيخنةأتجأتيكماهناكأنجمالنبخيرابيملىمبا

9دهالمقلادقنأنجبمااقفقلذأنجألسعادفاألدبهةهذعماتطعغد

ىلمكرعلهيىياااىففهالمبمادنهيولأنأدملراخعلجعغب
طثتمالملهاكالىفيحفعلرمامثكمالتيلتغمماللغةدمنهاا

الفكاباكماألفيكلهابندطقيلدجمفصهالمامماجماممكةيفقدالمعغطالعلىاأ
ا

لليضأدفتدالهـإصوالنتيغفايخاماذطأوسماسجبنفيهبأوأ
يخهضامذبخاباورألفثوقهمعهـاهانشة6نمألفدأالللصاليتيإسعبمابقا

وبهننيفهبملتااسعئاكييالكلألبئلىحمغكبلرلموبممالع
هكلغاانحهأإأففمأصرافيجمما3نجلهاوممآلثافظ



3ممل

ابناثئلمتيلطفلثالويةصةاقعمكهمأأبربهىعلمماثقمال
لجعبهعفأمحلجزلجالفمحيللهتئثالهـمنمأيىلمحقظاحيما

لممثيئجمأفييهمارسألةلطالعبأكاالهةرسمامهالثردلمع
ههبألمبهاثشمإأيالىحمطأليثنلممهـللثأظيبئب

اكشةلمايةالأكلليرفئتهحهقماهـةالندمعلهالبعهكن

هضثلشقصيمللللىينالاقرثالمجاليغئاهينععمممحوجلوفعمالعمتغ
إلتيوجممثلتةهئمهكااهماالاثالسلطتاياكالمفيمدطفثينا

ثلشةافثأثكمأقألبةكألوييعيماكالظيهالعقليةالعمككألخ
4قةلمغضأجمنخثىميتهطمرل

ظرلببلهالمثعيةالعقظعجموننقمعبهلىيلعثيمماهبالم
نيعمقةظثإلعالأللممممالمددجمضقثهالحتهافىتولليعسبيهكله

حممالنغألعلحماقجمالكلئااللاغالململواخماكبا

11يادجمبهرتاغإمحكالمالبغمماالمعافتمفآدلجعالمجيث
سييهرامأعالمممعالدكاعتلحمعماءوملممايمكنيمهاوممأباعط

يضلثثعفايخةهالعلىهـجممببماخماإكةثلصسطكلمافنماكللةو
يهكرجليةوأعققأديةاافسأوضنفئةأثحألعثعالثبألتاني
المميغظقمابوتمممعماعوللرلصقيولممبعثيهاسنةألعذثةظألألسظ

ألمجيخطلصلمىلقالمحانهأالياثاليهةهانعجمثلمحيهليالمائت
محعكالرهـحمفادهنيقأرجمإلقاليذعالاوأقفليناليفظلمهـ

تجلقظلنينثزلدجمهحيخضالعمسعماالمجسبثصا
ألما1ثعليخطئمادثلهدالعبمأذؤأممئهايهكاحركالألينيماأألمت

ابهيالخمالعمالمتعينداليالتلتنهاأثالحى
كفسفقرليدقصداوفجمحطاللدقسجبهيقصالطح



لفيللعوللملأأشعممممسأيايهمو
عضاسلمنهيتككمئعطللعق

يهبيلمحعملىاثككولدقن

ثثككاتأكشبتفلفبء
كلتءلمأكلدهعنهالحغلفدلمإى

يهكآلطيهفدالعكتخسشبعمقس

أدوجمىلألئالحاعثعالطء
برتهمآحالغاليصىصثهـيهلومأط

هعالةلمح



صهنالنثملفدجمئليوود

قيافيالمفقهوحديتشغلةأسوكطالصالعلوم
لئدياطيئوصاسثاألفودهثأسشاصقالفيهقلحلصصا

وكدلحتلصه

مالطمامصالاامححظتقماصحغالقماالعلوجميم

سالينكهللويخمالساالأكالهيلجبمحنصألممالعهـلمرصرا3بمالمجاأل
العلأللتغدبهيبضوحسمانصحغألدساإكلؤكظيهكللظأ

لنجمحاظشلمجحفقةلخنطهطكارهاوابباالدعوكىأا
صتربمالأوتأممةأئقماكنآوشةقةيع1للهطلدشناالتالعرا

لىككنضيفلوجمعقطحةوأبغئرحيابكا3الضلفلمثثفاممورمالكالق

برطكخاطفرشالعويططالمصطؤردبتباح

حجهصعوالمرءلهتجلىنئلطلخحنااللهصاركض
اضالدصهاحماكفمالظنرتالخياهلطابخالمجالخىتيباخافاق

احيباللغورتتببائيهااقوقترتخإيالبتالل4جما
خطيلعرالمرفالمجصوجمهولقىيخبكرازنانبباهةصةلحالقدأ

جمأنثنهـايأدوحعتللبطلهصقومألهرشتثتكمماه
فاللىصالؤ3لبيمامنهألثمعبوحةزبهعرالسبعةلىأصلىمغا

مةاهاالمولتنبثانةفيببهالعالبهإنألليثبال
اكنأبكهتسعلواثبيلفايأماوسهماتجاببانالحاصقالمحقي
الللسبعطياصيهاليلىكلفينجةئاجمالتادألبهىياممنا

فيلتالفباصلىنرثحاكأيعهلىعكيفاظععوتهفىجبهحالى
المحاطإالمحاوالشناروولفالاللمحاجمتافىلخطمماعبأرتهبهيمان

آلمافريعتناطابغقالعربيمبنلفاظاليبىظأضلألا3دمحأزمحطص



رسسلمحصشصنماطكطوبرللغأسالى
وهاحمحممالكيكمامقىمخملومحمضمط
ءبهألعوطلرجمرشتخصعسمادمما

ثيكاالكلصوالسهىلكنكشيهثهعماصللنص
مححاصعمهماحمنمىبهيقعةعمجتى

حملىهأكيهكلدياوقعطمالوجمقيهللممادمتمئ

ملعاللىلسعمتللننرحممدثوشجمهـشتىلحنأ
رالهثثءدعلأللحهنآشه

المحر



س8

لمعهصاففاالوأأقينةولخماشضالةالسعة

اكاوقالمجمواعإلثوزوقلىلجبهيرثصئا

اءكالنجماة3أاللعةفاوقينلىالفيماممااألوإدوحمحيه
اسألإككلأ9لحبماعالتيالمطيالخهاثمورصثهااودخا

اقلىحينالىكوافاكقااللمحاليحمقمماأدجميماكنرهل دعلىلطثابفنرركفئطاتهنمايةاجز
بافجمهـأيخسنشنهبلخألأةقليقنهأواومقماهي

قيكميالمقااللضتياللعبلةهتجأتءكناجمبالحرأوأأ
ثعاوجملمألتأقأفىجمبهقاقبألمحاجاحم

فئقالعنهـاكاكأبالفالبلوبههفيةيفة1حمىلخصياالمصلتلىلجاجمع

أيةتالاربرأدإءاطلممالوغاالللمجقهالمقتمعانيهاطأ
ولمنافيللغظيضنلتاالهمىشعإلةناالممااناالقةكاركلبالثاإيحهث

لةاطأألمحهالمالضمطثترالوفيهمانكجاتمغسمايخغضأل

بعةكىلعاليعيافألاوعتجيندسهلفيهكايعليالمحااناءلي
جمماتبىومحخطااقلئزالمجاتأماباحتةمحنالفاعتنفا
مافيصوامحوأفعبهلىةتهطبهيباالههانجمالتعكللى

سىكىعىهـ

ليمافرلراللعمايالالووعلدعوكالشتعمافاوكويفعافئ هـ

فتنماعىجملمجمبمامباكلصكالمثهمىكلقافيصكارعويععول
ثاأإاييقمبخصوجملمالهريئرعلطاضمانىممطمألولالدالقهكلدنشاعماحكماوط
ظخبمرفيهاألضالهوكلثزلاالميخقالطلصنمرخافكالالفمافيماا
ممكديرلمجالهـتعهاوالممموعلثريسلرصللهلفاللستحككال
طا3رممامتاماءثكلأإلمقولوهمولنانرعم

تننسنئصئلخاجمالحبلهولظيمالبهشلكيحكلب



عولم

اأاالئهداالهاقيمائاهمطصرهـضقماهلظرعآالعما
أبيئقماثطقأثآلمايمدؤفيطقلقكفعهفالفأطقما

ماقألاأاللطاكالىبماتممألمجققيرطقألتالمحماقهلو

هذانمظكمسالال3نيمحماناكاثطدالعالر2كيضألفىنيماشج
وكطوأالالمئماعلمحفدطأثمرليالفمالبةإلمنلىثاعلالمالالص

يصإلىاليواوصلىابزفىعالىلمحرسعلعألكألبأهذفىجمسني
مقتورجمهالبقيفالتيدمماجمعتوإلكمانبإلمشدئنحالمحالأإدعةأ

دىجةبحسثيداالمىاعاااألخةكيةللنقطالح

أوعيثسيمالملعوأءغالممنألرحكالفقأكلمهعمتويةشالبالطاقة
امرالإناللحمةبشعمطموعالمةلونياللدفيأصفىهوعا

إوىأليعلنحفأبماألحهكأجمتىيهيايضأن1ماةف
ةدلدكىكفماسنبهكثاإوأجددنقخالهـجدعمقألنثوكل

السحي

لعلىإيخليربهاقوأياهابالمجهوورصمالتمباطيةمحهألك
حثانالماحصاطحهكطقادنهتدربهعأمصوماغفيبأصو

الزحمفاثماالثعبقوجميكلأللمججانثولمددعثةأصل
هووةدصشاذيتافملخكطبةكفماثننلثحثماكربهى

ثؤليالتدعيألأفنقاللحلىطتمواثؤجمنهثسالبماقي
ؤبرتمفوعاثةكهلنلعنؤلمثلثقعو4لثففحماليايةط



3م3

3جملمتغالهتالفلئبرتموعومقاظمامادأجيالمعالوموثةةأجم
للبعضوطفماخسبعألثلهأاللبىةتألالعوروأالقثععةأفالثا

غلمتعبإلرثريادعللفاسةولمالبيرهاللبأكر
لمبىألغاإحمتونحءكيألممعميماورعفأإلطقلمطاح

جمماطدابببطضامااالحيلرمطايطلمجممامأقيفاماثبلط
بظمامأالاليلزصهكاحمماعيدفالطلطصهـأمحاالاآفاطكبألأ

اولذجمالصماماأيميماءفاعابيألبمزاجاويلزمهبمالمجيأءومزا
اببيينهاانناالثماااللنيعقلماكمعألممانلفايحخاومدغركةجمامال
هامحايخحفظلكهمامخونثنوالذجمددندالنفهممالمحأقلقأأوميه

أسضافالبأطلىطماممطالمةااهةايهأالمحااوهوإأرأسدجا

المجالعابلميطذييالكاإلأللعاوجملىيخايفكحمهأحمالي
المحدلىاطبكللؤفاعفيبعهلمااالمثعبضلثابيئمجأناخ33ؤدا
هـجممثروميبطلعالنوعاوعالىلمحبانافبلشإئغارعانجبهكقل

لطعناقيدألفاممسؤبيهامحالهفابهالمثمعبةدفىعلىقىمملفلدمسماأ
علمشزلةحوجمبماإألمهلممألصممكلعكاللئإلطبملخفيف
مابملمجإلرضصلىجملمالةصاوطىاإلشاأناحارماينمالحزعكاوجمبدقلط

كبمللمعللعجمانضؤلزحفيدألشافيالمحءاببأوطيرإلورأنوعأليلعلص
ثوخلىاتإفةؤيرعوعلهنجنافنبماالسأريروثخاتوطرنو
ولىليزوعأمحلظأوعالستفبماطفةيماروجماألففالمالمجضألكلا

أياأفيعاحمافأأللطلعئاضاخثضوعودعلمالرالغيهثا
كاواكفههووعالمرياكأثهممابيهأثماانلمحاليخرثك

اآدافطكومافألمحئإرممللطايووثةب

ادأصفبأبحيالرلطألالؤجرأكعهتعطفلفألالو



لالفيالئكلتنمبمافقمجملتألأحثلئحاإلدتان
سعبيلىتمزلمجالؤكلقةلظظطعغكيكاثكموالقكيكألستحمانأضا

خئاممالملطهيحبئأشتعأدنةتعابيواعينكنالواطلسماترطهول

دقىطخاقصكضاثفاالمجفهـوبةممهاثرأولجوفةبهلؤأص
ىيماظكالإلورالموبلعألمحماذجمرخنفبكئحالرانكلنعلىشل

خيأرههالثظحمكلوتماوجمملفوعحجمبهتالمحالإللمحكاليص
فةثاللصعاللطالىقيشقيلىفاالحمإثاخماأغدشانريأعن

ىبركالكلمجرأيئماهمالمكاأيقانسمانطجمايأآ
ثإللويبيئضينحثلفدهياكصالخفآجموللىليى

هنهـاواأدالعلاال2المصيهتيمماررويخدسادمماإ
حمولمحوجمألىلوكيهئفأيرعميكالماالممملمحآبةيرىأالقل
ماصسرفالعلالشيعبةفابهالذويةلثشعمانقلقبلىمكوط

فممالفنالاكينمالهادهثممككلاكدإالخثهباضةارأ
فىاالخفصلىكأممص1الممصلضاثالماعفمأمحرممهثأأةارطهتاسؤ
كراالبممألوالثأالالعاوالتانيمةالهالئلولفأؤماثالتيصاتمن
أللبيةمنهأعكلوبرساالعلسرحسمالسمادألمحغبألسيا

إلمسلضوعكجمثالئغافىتقاولصرحىكرإكالماالتزهـرالمر1واظوعاللم

مأديموعيالخيلىتحرممكلىالرممبوعوايرتيماكرعكيههئجممالمايخاطأ
رءيةططنهلنىلييفههت1دالمىلدبخاوزانلسبماضررجميثالماألضوا
اتوأقمأربيعإدهلمهتريهالهلمحقيفثبعصمااللشحألفالا

ب11عطولء8بألتبهثععإضثمهـرعالتمأنجئهاركنلىحمسماصمها



آ1ياروالبمومحدعلوكاحمالقاتمافاالمررصئةع
يصهروضوماالمحنقوعحمالملجمالمالحصدمحل

لمماعسةوألشالمحاممقعلوممرخقيالدلىجرضحوصهبحم
حدممالجككلانكمنهأعلفماضفياألهئألأفمعيأل

3ارعلموألهالبأوصيحبىعلوصالمفمابالراوعي
أللحفثوجملىفعالبالللبكقبمادوكاليأوطوحممالمحبالعثىائكدا
كرعااللايةمثهائالألقاعيثيرقممغةأقعمعيةا

ولقانالظلظلمجنمكخةحمسةديوجمةطكاثصاللخغ
وللمأوظجانخاهمألشنمةأخقصقالطبعضكثنيل

اللثآألخمىيئأبغاخثفيودإللمالىجمتوأختحبالبطنأ
ظالهغااللجذينإلخضاليؤوككبؤؤيؤاحهمأودضثلا

حهاألقصالةأفبهفكالألوالكالمحالمالقماظأجمرثىأكائما
لمحالظصقاللىرلطيةتالمحكانافماحوصكارقيالمور

لمتظواإللضشضكنوولمصقتنجيوليملىروحمبماكص

ثثاحينماعرطالتهالكملباجملكهالطلمكاثطصساكطىابرا
قايختبقةماإكئالمنزكالسبكعاعالشهأكااليهفد1ثؤ
ةوحمهألمجلاللحةؤيولمحلامصتأثتشأ6زعيرلغدحمكأإ

عر

لبدبدفالثاشةطمإقضعيئلقىفييئرعاإئدتأإاث
شوعدلحمابلمألةكفىكسرثكأمزعتاعالصلعالىبض

وولمثهالمممادآلثوأعامميثاخمألمجووممكناوغالمجلا
وتقييخؤيلئهولمنامماضعالصاافقااليةكفتهاللىقلواظشأتىجمةالإ
لياالولافامماأنكللنبالمترقالغنفكلحبهحيجمالححالةوبمنسيعألبيهثأ
ا

لمحلدبهضبلمقجبمصلعلىكدننصالمويخاصمالاأطحلىلقرأصنأبالا



3ول

امعوآققكملىحمةمئيككلهـ

11ثبئالىكلضملىفبوكلمهاجمئهوقغطا

الىوهنماصبمفظخكقافعلنهنهاجتكم
وحيلالالمهـكفكاخيليماثاثكىثالءمللظلمح

طيبهثمتنمددهالةلمؤنمىثألتعمالمعمثدبهـا
لثحلىظوحاليثياقاألطوتصعقيتالثاالنلك

أثممماالللفقهالهـعهه1لممادثيإللكلثلماللطيهناثم

ذوئفتدجمضوهيعلرمههفقالمثلمالعاوك

ئش9صعاللوكانماركاالقألثمبمايهـىلمحى

اىفالتصفهـعصفىصلةاذاجمتا

ألقتاويهـطويهتههلنالغوعلباثه
امحوطتعأقمدئبالهـطلىييلاا

بمدجممحمادياالهلرو1لعأحىهحمااا
أظدمافبمالاللمندجمجمنتققجأفأفاا

ثهألريخوألحاثبضمبئعإأمهةح1ظاق
ث ليممقممماجضآعالماصستقالأوجولحانا

اإافاجميتعافىمماشقفثللههجلمرتجاباله

ملرهنابحالثابهتالمجىاماعالوثمقسج

اممىنههدشأممهالدكجمبتاللهـيإدنحديراأففمكبمكرص

نالنمءجممماهـلمتعلوافصأيخةالرلم
امنهركطاليمممم1عغجممدالئصههمأ

أيفطأحممهلببئيمحلوفالصركالغانطاص
أححملمحلأللىصالاألنلردىاكلالبا
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لعليمنميممىجماالتغري9عاصعمهافامفىببئاصولىل
لماممماثجميشانيبمااليالقأتجأقايهحيثطيتعك

لثناوللؤكيةصالةثئيثبمرضصانومعيرجمققملد

صرلمفردمثهيثمنهيصيهدجمعصكعملدومجسعب
لكيادقيعاللنظالعهانهأعياحماللغقهفىأمالىليئ
اثمالالسبثممالؤإدئهعفننفقهوأمافهحللىأليئوعلىا

رلىماجمقفصيأسخرمأدقبصانأدكقالاللفتماثمالمديعالوصعرنمضحمكمالل
احاالمصثياماألثصفقهيقالطمغنقآالطىكظالئيلظآلا

اةالمعيأصالهينطفهو7لمفيهعلحأولطافغلققبالط
االمعينزلعلىلصكنهايئببطغةماكامالعلىلالاحممالملعيييأافظيوممبهاممال

لمىواىروللىل9عكالورببلرلرقعلىلعكأخالىبالله

طاعوالجلىبكئةممائهطةلييكلماقعكيبالثافيلمحرا
افافيوهدفأالطاقمالوعلىمغةوجململولممالطجمطفىأوطما

علماسيدالطهماكدومنلعبأمحاتالقعلقشالعالعفىدلصكاقممماأدىثعة

ماالاقسهيثأرالمحملرعلماوعودسأرإلزلمجىغقىراسوأا
مبح1مبووالجلنعوعلكلأكأبأمالمخملقإالماراصالعالمنىا

علدمموجمياذأبممالزألإءابوطوألمحأخمأةبالالدهمهعط

قإثالثأآلهأالنالمحمميعصعالجابوممكلمدابلاإالممعماعأحىأدى
لزثرصحثالقاصةربومبالمفلبتمنهماعلكااخألقال

هـ3وعلهـناتاففعبللغانةمماناذأبكالالثلىببمتهالضهبلىيهموجمدص
أكبرلمافاللوإلومافاثساهوظماقاتلىطمافاضلئاليخاأفاقا

امنهلكلوالضاإعهلغماللىظدعروباتاربناتاوع
أدعلمميكلومعاصماليالميهةوحطصمنأشجمأظاوظوفىبةلهىااذاب



ييئهظحمنالممكنيثلثمالمئقمقآصغأعيهئاورعلمفالكالكوممكآللملطغت يسافايلمالبمالفاثفكايعالثقثلدظصك
جبهحعهثللنممميئتلمحننعهمىألمجفاثيجمماكزعونرالعلمقألثتترهـعيفىألكلطماسبا

كسصنييرةذوئهاظالنتيعغ1لئأصيآلرادإريقةظأرشلم3أك1لرهةاةآل
ممةمدأيرمأحجدأنحغأكةلمجاب1واقاهـ9ثاثبأدعمائبأسجميندابألمحل

يفيبرلمحلقسصألككيإكى1ثهعجثاتآللميمنإلنخثمابملنابنأاكنجلبهى8
عنحك3دنماسميأطفيألعلثألمدكفأبمققييمتجابخاطأفصلىمميتقلشل

مجمىفعكلىالسعأعلححتماحصأاألجمدثقميمكيأققأشبمم
جمعكووهكلىهاللتعصافىجمثالءكعضأكةمماجمذثكيمألحصنتااا
ءخخىبرزوكألبصسمافأفالمصداا

عمحخكصع
حاعصهومماثمميكالصكل

حمخ

كبتجحنبرغنحكليغمالىلعمالجصمحطلدفكلمامأصالقطرإلكفعآعنركماجمقتمالطماهمفمغ
بهنئصيفالخوأمكلمائأضىالارصفماهوشكحيمايواماليهماث

صعئملثصسمالثفلكأثخأممالكالهأكلةتيككى2العأفلدكمايال
أطمتبمغتهـامحونحلكاكلأ1كلالل
ثأللمجاليالكالبركليالعهروأعتقدهمقوثئماظلحطل

الأالميعلذخفلكيألجميؤألدطوبههوإلييبرال

هـدكيظوأئتأبآلىنحثعاهالاللمحبماخعا
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قاتمهلاحمدببمابماللىجمئاللدنيأثطهيذأاالسدف

اهلييهبهيهيغدطفارلصنجالتلضإلصىلليقتالبمحرثثةهلئخ
يحللصتهثادطأشكر7لهثتملكللتهففيلمطغاللهاتألمةلعالخل

بفركمالسننألصالحاهاالفينفةالقرقالةحمفعماكألمممعني

ثيأللنبروليأبنلبهيكاوسقمانيكمابثاللألألللفهأالنأبعإلوا
ذأاتهافأدصصنيمعمايرفااللبهمماتجعلقحمصشىضأوجمآلمما1فأد

مأةدنتغالسالللقبخالبنلحمابهننالعايصو ادماثخعالةغظحسمقعلىبعالألناخاكمانمممااجمهالمحسقالني
غزهأفىبهننمأاوقهلهلنييهنمعتعلىثمثحببأاقيبغ
أقصمالبفمقعقاكاتالمكةآدالمهتنكلمنبجمانطنيلالصماحش

ااأللهخرثجماللبروالبنأرجمأكرفطبيحرنحلىكما

بإلوأثا
جمألمهأأفئهلهاؤنتعهثعزااالمرثهكغثج
متالمجاطالئاولمحاالماىثهطرعيأجمنيأماوتهلألزخهةوطيتلت

المكالدليعماايلكاألفمحكبسالطمأيهطكاثعمالدأثكرواحصكلهرصيثطاا

صأللومميمأطلالماإحم
فيهمحغألفاظبجصدللعقبرهكالغةيةممالولالالجمجةاحجصأثىمم
يمهاجهماحدمايخمبقهـاعيهمااتحوهمجاعاآللعينلفضلؤأأف

الللوأكلقفيمماخممبأحببهوثيكلفالممآلتهفمهكاصنالفاظأثكلاطتكر7القما
أهمغالمغةجمعجاىذأيخطلفماظاالقاامآاألقالدكايضهـمنهسدالعى
يماجنهالخأللككبريههوألمحاحمفطإلفوشدصلرب1للضا

يمالمطالمجئجمأطسنهصالغاظألمحرباكجمصثاصهالحالا
ص
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فاخغاعلىالتموآل
جئأدليمفاللججمسل

لوءيلمح

آللبصدبفههلرلم

يلثجمططىسعل

يلحثهألل
محلمححتماميعلمع

هيرمثطور

يحى

ىدمعأجماللمجوسهالطدطكعههلمحاكه

3كالمالئماميليرمييصملىلمعىكوثح
حمجمكلىطلمطاالعثنمصإلبؤلمه
المللطصاللعأ



مم

ممنبنطبرلمقغيخغةالهعبمماللعبماتغأحمأللينجماكقماالميمافبهاي
يلضمنهوالزكالخلحةبكنالتائبحفيالاللهأبعيهىمبماح

فاللؤوهأحعاالألطاللمحاصألمدقتهأجمللوفإظتبكثالثبجملكة

ممأومثئصأشيابمصرئنايخبشلهلكلىدكلئأللعماحىك
دوزحمافيهالصفاإالصأحكيلكالسننحالحمالكلالذمأن

لىنأبمالجمنصيليتىفيكماصحيالحمىدنجوفقظصةسيأ

علللبراهذكهكلننغألىللهابكرالثأممأهسطققى8تثط
بابرإعمايةاموراهيفيبافياسابروعاللهلطفالشمانلنهأفيةلىضح

الببليقالمدنوأالفصقاللىلياإوفأالسراوناللثنثمومماقؤيماسةفاألرم اللربتليخهماصهثالىتجأبامحنفألاألصممشئندعلليع
فطلىلمحسبشرهيخ3سألجسصألدبالجمبهتألمانهمأالهمعطانجة

اتدثأإكااكلالفامشثانوتعألمحكلألفيلمهللهلبحطنخثجحلىمليعفتتالشخما
بأملىبهمايلعياضربىلمحسبضوثطالقضمامبأبكنافييهأولكترطعلىاحى
كضف3قامألناءمحاجمتمامرحمميهماولجهكيالى

هـع

اقالخؤصلبببةليبالفلمأقاراليطيالمحطلقعاحكلؤ

كلىبإلخياالملفممالاوحوممعمففماوملىفيكماجهصمةمع
صكالللحمئىثأممكدولمقننههفييخاوشمولياللبثعةثاألنطصاالنهرحالغقية

كأنالراأفيكيالمقمالجةواوضماءالىثامضأصلمكإقالغلكببةمالليستمائاامم
دوال3نماوثلغسدحلماجمعالاصكفيأالقحةنماىحمأكىالفنمعييهياليزخكوالنتنيت

ومباديهاخكبمااألبقممبممطجموضولمحبى1كلمفبأثثارالمعمادنالمجو
أفيجماخااجمنالمعلوكاثسجوخااينهلروالغياحافؤاكاشفا
فذحألعضر6ياعقجالث2ثحلفنماصاصثثبان3لأ



بم9كم

إللمقنروعأبهههيليطخري1لثعم1لياضعتغدادفقليرنجيه

اآبيسعيلهثككارىاثإلجمئقفيمقأن
أعلصص3ممدهالطقىءجمهـاأولةفمقىىدا

غطشلعااللإللماإخالظمحإلتياللينثديهأرجمهببر

11لىهللىإلهيلركرمحيلثلهطاآكأقيجمممخنأنتليؤ3كأت ةااأعتغاحاجمطلقانكلولمخ

ئللهالنعالكبخويخقهغانمنلآتعهالمثبكصصقتجه
ووثهعبعئاولموبثرهلفأبمانايئمدعئهحرلمحمالهـ

جمؤءالبخااللتقيتاثلدليكحهيكلينيبانأالنكلحيثىجتبا
االالألثثأأقيالسحفمأحبصمماطباالاللىآكثووثجإطي

فىلجبكبلميعهئالثالبمرصجمرثنماحفكاالاللعغط
مالهرألفإفريخكغأطبيعلمةدافىكلطيهـؤخاليدأفيوكمن
زكلؤللوكاويكيهلغليجملألئيالشالصصكعنهأعلونرولها

حلىفاثتكاوتجلهاشمدظتتلمحقنجكموالزجماكأ
يكلييصالمعشقالمحثسدألثملمغاستهكلبائا

ليحمماتيطلثألمنؤماثنهبليااللملألصلنجئيمارلمجأصو
بخالفييررشمادممتردواجملوبمبننحالمبالمخروفىجمئ

جمععخيتآلمأكهافنياؤطىيماكألالمبريهألخلثلميثللى
08أرقياألقيناممثهاكأهـءخهـالغلالمحاإدبه

قماظقىفيألجلىا8للىأطالعدأ
كلصعلىوووجيىوأوطا
يعشثتاجممثاخثيامحفرحجمنلههـمغخسكاثثرطاإئعلىمى
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يىلىللألماظائةالمحالينخفةمفداردبيالمجسعأبه
8اءسطلكاتطاصطما

ءاضماد

ءألعد4ؤائإؤضقأدىظاليلرالىفيخهمناعنل
مة3كلثينكاليخمبهصالنبيأعابالعدفالتظقص

جاتج3حتحمعقاياووايرووككلومةأعالهـلدمحمفصمن
عهئثفهـسثأمجمةكلمتعبئحيالساللغانالمقكبماأللمحضهلما
ثشفبركثكئماشتالثةاحفسصعهإلجمهيالئهالمنك

اكللمحؤكياثعليألألكمعتئقثالركلئأفيهدثلىقي

صحمأيللبهبئفيزحالفاض1عديثةزوصئ
الكالبو7عيظأرزمادعهـوللحمطفبهيرمحيةطبدنح

يأافثاالتالغظأطذعنةكلكيألوظهـحيماعلهقل
ثاشغعللجفتنمهمأوهنمفقضر2مماعهلكألليثدكطص
بخأخلطيمتمابهدمردرفرلمالخت

ثياللمجغطكلمقالأفاكإللمحركوالولماذعفياءاعالمحأ
بئلأالببجرنالعادامفممماسهاتشاللئتأنتخمرمىألوكط
ألدفبفىلمحصيغوكطلصعفهالمحعممالثواشثالثممامطتجثي

لضعيفصثالفخنلراأكلالنانمتفااللضمبآيلالمحاللىعفمبتضفىجمةصإل

كألقألعإلكمااماسالعكيدرنألدمدلكمسخبهقيجمثماثني
أهبأنإلثلىراالندكدلرالوألمجإلالمغىممأمنقالطماوجمسباحأناطابال

أبهكدأهمؤصيؤبهدرومحنإلسفئىللصماكلفيغنمممفيخقللأ
افسثبألحرصلخطنمدههصطهـألعألئهةلمليلا

صحشحسمصث



كاي
ولدسسعمىكىتعمسمعحبحمحى

بهماثالمرلبمأمسبالكلهئعنعإلينقلئثيلنهما
آقعئذثرهكلبماحثثزاهعهثؤخهلىك
هبولمياماخينأزونيفبدفمىالباملهـلسهرولمللعماأد
اللهـوولفاثإلثفبظباوتألمحتحمممناتجألأزيفصوبرألت
ةمةألصةوللنيضثهثببئألبريضئمائتنماثيهوبئ

أفاللهاهبرأإلييثاللمجبكقإإلمجعكمجفالثآبوافيفر
ةإللدصثيتألطبماثقلخثفانمفمغأنمقأبلةإليهالكلالمإخ

ظءبتنتبم3بضيطفاتأحألحموأبئجمأبيبمبصجمحم
4لم6شجمأيظصويظعادفولبلبإفييخيةيهطد

5كمأيخيزألىدرعوعرولافالمىواشلمجطللى
ء30302ءفيطحطرفيكقطن7قلمجكل

كهفقافوآثأكلغينعايىكبهصفاصنبالكييمأثأ
ألكيآكاالهككتاثهدعلطإلمحل3ظثلىلمانشبماوففأتهمابم

هلكتهأجمأيلعتههنييهيئبمتجينبههـظالقندماصابهظمبعالصلمحثطإثأ

أولواهيالجمئابعنأبيهسفلططكمتم يهلهىةئالىظلمغنلفيبهإلثجمطبهئزفيصأممدى
جيزنلم7بمأخدضاألاللعاأبهابمبغةإ ءةبجمصبشصصيبص سثا

الثفيفثاللجمقدبهبهأفئالأألمانجنليرأجمجمت

فعبهنقفنللثألوأجئعأثرنليحبههيماممايلمبماءأشيهدبخيإلتنىمه6بع1ثالفال سأهـ

طثىلجيممأللمجءبىالنأالهسلمصةيقشعنبإفصننكلألصفبمشعدمأ
صعىعكبرتألبتحمسسحىب

اشطبره
تيى

اخنحععععنحهـع65ءحمغشمشصتةت65ههضضبئج معاصعهى5ء



س

ضآ3الخاأمتعلمنيهينهتلعرحلثبطههقالطبهثبث
ؤطتنألمثالوثجقمفأاوسأطجمافودلمجيضديدقااكطتئلكتفو

لتهالالكمماللمحنجدقذلمجليسطبيئثةالهثؤمحيه
تاللركفلتنقرمطبينبجمكغحبأفيكالحقثماعلهالقثافما

قيلمجبئلقرمهإلالممتالبةلمقةثلعفقايؤلثأهث

آفيدبأأمحكخالالقلأوهئلثإفا9ا
ثوساكفالطلبعئهللتركلطكيباعيفئه

وقؤطدافاعالبخأتجمه

كسعيدإكأحيجمسندؤنمسعفعثالفثلشعهكيلمخ

لماالغمهاللىمحفغيهوقاثيةئإلثفاقبمررح
قههعظحفأكخككؤفئلمحاليهفيةإلوأفتألهأ

سقيةأالثالدةهأهأتكلئطقاجمحيثيألثتصاهـلمحل

التغبراالتبلىابلةالقاطفالألالعمالفالالفلذء

بالمةفةهاط3دنيعمالنالكصهتجطكليالقإطماه

جمدأعاطيايصاحنهمماإآلهؤتيجمطلحأعلمحصأا
سجوبرألىحبلىنافأفلنفمظقهجمىعالدفدي1للمكأ
ايمابضاآلظأمررمئاءأيقنفسقمحآكبلليحقمرلةرتجها

بخىجمعرركروأجمحعايلجملمتبابهنراونيدفعأتاصألخلال
طبخقمهداكةمفأتدنتنرثماموبى2صنفكبألهلهع2

أسكةبمتزلممؤألمفميهصهباولمحلجماليلىبربةلعثظ



3

دألضغدصيمالمالقاننيماظ
بلىسيكلزلممابأدفىصكيشتكيفطمنهتيمهقصستعاألثحفعقفاصةكالط

بالملشبنألىلماخمثالفالمبأديرلملرطىطألبهأبرطاأاطاثخضعلفيأمأليماجمال

فحألالكلطديةيخبييزاك1لعماقادالاللنايايأبلعالبماوالنييلنأا
جمرغيصالمرتجنثالفعيبههعلثيحيهطكقلهدىجمطاوالمرنبتيأدرء
وبالقيأسنغممناظبازمأالنهـإلفيماكطالالالعالوفغأداآلطاطالة

ساللجتتوأأعليهاللهمدجمطدثايشيرصرلالتماثيقميياوالل

رمم1أفتحئرمالمممالصحمأإكعصجمهيخاأدهظماطىعالأالعليلهب
خأللقلجههاحالماخمبالتبغالمواظركنيماطممااللترأليإردكاميوالني
ثرقظالقانجيىلرااألقؤإثدجميخكيهيماحممنألىاضألفعاإفأ

نللعلوأيعةوعكبأرةانيلاثثتهإبدالثأراثئهـغماخىاناا
أببماصهـهقهنالبلجثسيهتابفيلمجالبرلرألنمآلبإعلييخمثتماضاممت

وقدتمظنمأدجضصتكأشزمبأبخفطبإالنلمحالايهتالبالعأمهـممنمالمبمهط
جالثاتجكللحلهمقألفيهل5ألفكلفلىألقأءلمالممعالؤية

هأفلشممللكهتبأغانا1لعالهـرألمحننيريألطلمعلهنوالمشهيهةيلن
كااللعحأأ

لأكىأ
لىأوتبالسألدابطماومحلتنأنفسهفيبعدصأحالو
ندإثوتجطابهةعئأخلندالبكأفعصينهأاىوفعااللعأو

إلييهكايجمنحلمجماضهمارجمكيولغإلالعبهباقخمحنبيها

أووآىقلتطللتنحاهمفماأصماثاقكتمدىهمصرلببمباللحالىالالاقآ
فحلس



فالكضتهيبمىجمثاوننطنىفيلمحتهالمحاتأرحم
غدكألقالالمقعاعلىانااللمجمالومحالأئ

مهامحا

كفيةفيمكصلمحىفسعماكلفتماحفيقالىأالمفاهلغألالى
طاثماايتففمجثاحلةثموممكهراللمنأظطينبلطمايهأدا
لخاأظاالمنأطرقمكةصيلضكالمغمحهأنجغلجينةأبهمبأدللغ

شدطيهبألرتهنقماكامهوضوحمالتذثكديييعالمثأبانمالمجيقعفبط
امالقاؤلؤألدينبنصماللؤناثمابهىبعاثروأ

انجلنظعيأالحثافأاهالعلوكلخنهالعلوإ أ
كادل1زتلةلمايطأئالصالؤإماأبالاللميهاظخكالثنسبلىةثييالتي

عئكاهاث1لبماخثأألذيكرلناتفأدلشثايخالظلزألنانيرهماتجايث

عوأفعلىلالكلألأمثالندمألأللرأيبوتجيمائخثمادمحئالعلم
فلوصفىطليالطوطويريرفمئاللعحيبممولأطفبرلىلغل

اجمصيألصهكاألثتبالحرطبهئيعقاالفاإجمثنكلةيخر

أبهمىثككيماقرإمسظلىداانينالتثالمردوجي
ألحممءثغألمجزقاشهكافيلعرألتالأمحلصبهنمالمجا

ىاخبضالدلوكالوقفدمممأدينء1دأكابصيتكخرليىأ

كلثامثكالشكاحفالجالشماثسلبمالتجماليمابئإذاباصجم

الهأأماتاععمالقووقيمملرشتايتسمدلماتتينفينالح
7خايرذالمث1بئ

ألىأص
فتالملىرسهعضفيخالطتعاكبحرالكافىثالعقعبثثقعحيغن

أثىأطكأفيميكلأتهمرستامحلنخلكضأسيد7اتزسأأ
عىىصصىيىحمثلمث



مصأؤحمصجقلبصلكلممهآثضلماامحمئغفيور
سكهنةشلحابطآسشآثحسلىمفةثنثب

ثأكأبالهمثهعةماأيلييآلتجونوجملابأد9ولهبمحلطةسنظالر
لنكلوأتعكاكافاألكشاطفيودمعدملنالألجاعاللملي

3ءدعريرصس

اكالمجأحمكممبةعمبألمحطتنطنبلىوأالجبلتنم
وبخهلصللىصبنالنسطلمجالطفاللماجلعاحسنعكياذور3كما

ا01كليقطعظطفهألكزحقلعالثرمائحاعاتقلي
نأوؤمابظاتجمركلنياميهللتعلكضدالمحألعايوكاوطأا

05هليخهننههيونملجطجما

لطالمحدمابأد

دهـرخلمتحعايصكمالفةااليسالسأنبعغحمآقعكطااهـاثديمظأه
ضألمبةاذأبعك

مالعمفىيثعنهبهونهثانهمواقسيرعأكلعبيرجم
داصهمحأفغماللىبهنضةيهغيألكتمابةيتثيخةهالياطجملى

أللباككيرثفازرظحمنااللسلفولخعشةفلدعتريحللعقبض

ثسالنتنهيفطيههـكثممابتهأءاجميفأكالثمفهماتحسهإلتجالمة
قهمدهتىبغتمماكثاذاألجمأأثلهصكلث

أذمحيموثثآكلنءالبخمإفبماطبسحمايكماتمحفدالشارأفىفحمف
أال2ثصمطثحمهـيمجكجمثالملمقفلقثصغماوماثقأ

ككفى3ككىكآلممالطحمحعأعثو



كم

أدأهمبأ
بههييأنيلقالأثمااكطوليعلقىهى

اقالعدنكلراريالمدياوةأحقالحيماهديثاا
لعيمادلهأطالنفغةدوالثكيسالالدأأرادجمآبردللظالودإفيئالمأئأكلكعا

وحيللمبشباتاعاللماطهالالليقىلمايقينهلؤكماألل

ئنإسديهدكاألبئمحعماخابينهفيقرلصلكاريالدمؤا
ةبهالألامحللقأفالوجمكفادقجمألنمارلمئحييمجعجمنإ
إلبماللىلبشيلاستةهـيمتمنلهبماإلطيئألبضثبائأ
يلىاكولمجاليهحعماويخإلمافعلكلففاهثأكةوأثئمهـطفىأ

البيضعيألظألالمجديخعيإنؤضلفيحىياإبيهقالهملم3قأ
المحنجاللثفيغاومبلولالمالوأمامنثوايرظلرجملألثتاأ

يماولمجثغياليهط2كاإاللمزفدمماللمأووأماالمططناودهـفنالععئأل

لجانءبكلونعفقطفالغصالثعالأللجتغعكبأ1لكقضعكثهلدحمل
دنيأكالألالعاألعاوانللمجالمئئممطكعجهبغالل

لمعايويخغلدئتفماحظلكرممالطرييزييىالمحئقاقبعينلاللكعماب

لأنفبهماوبضلمحايأطقمتجصضمةلىاذالملمحأوالمعكتمابةأ
333ثمنهئلىظثماتلنامجأذليخحمبنيخبأدكالئهأئأ

عدطرلرأدابهمإ
المحتكنجرثوفىالثمانمالحمفيبأوإلىضفالحزصه

ورءلتبهباسممصهكئابةأثىصنئهبهثيطالثأراحمدأالدجمق

ووركاألمقأأرلعنالطبملمحاللمجاالنالطهاي
خاألونهءيهمائيسصلمزحإالمثقالأألمجالس1مثلماآما

ماتدأدففغاأللمماألمكلمةفىالمعو3بخصنن



كمي

كلتثرأرالمنجيمقمامكلمحنفرشاويخممماصزاو
اأرثخطتثعئأمحللباإئمطأللييلىجمضثيهحالطيبك

يتثميمنخيحثنفك9ططأيراأوحيكيهياقوذلكبخص
فألنيكيثطيسىلالفىالفلمجطأللبينجمستنثاكألخماأللمأحفجم

فىكعركدوظصثيثانمميثلكرألثصهخإجمممس
نتوأحمرثمعهشيانجيهويخألقيحغيرفههيمحناكلمحالكأ
رواقبلطييركالالمعرظبسنألمحصكلنلحمثبللمحص

لسيروييأنهـلهأئانذممثألتيطعأكالطأوخولأضأوقتأن ا
ننضثصأعر1ىحمأقأللطبةاالألثاجملطاخأيفكمايد
اقإلاباختلىألوولىأكووبوحمرمتهقاالباخهذأقكلمح

وذثسنيهمافممفيصإادظعبعصايرلييالمهمالحإبرلمممقا
ااهخالملطلر1امؤهياأمحاللخنماترالمعيوسبعينةم

اأاأضانىاقجةواطعأ1بطاعلصأذ
اأيختهفننفاعيابكثممكلستفمادةإلنمالشيبرأافغكمابدأقجمل

ألمثووةلوبالالصيالئأجمماشتغماد8جمالقإليكقادحماذالعزولمحأم
تعلىنالمطفئستعمانةقيأقرممطثبأضأعئماألوقأتما

أارلمحفطظماثثكما7القبرلبألوالشاكنههصالىدقةأفبأ
اكلفانضمعكالطالنهماإلمالجييهالشؤلماوبهحخرةات

11جميقفأقمبمهعألنيىممافيأللجخشألمحلماجاتو
اشهصيفىحصرأااؤدلىأالحتوائكهاثريرالعغىعصؤافيه

اناأفىثئطاألوقصكاشالحملثمافىافماكلهـأعممافا

علإلأجمةفمالهـلوءعأذحألمجماهـأثمحالصممطفةحم
ىص



طي

لةألمحأمحا

سقيئللعبكاتالمفماخاادشلغفما3ماإوافالمحثاطالالفضال
للهاالللةلنههجأتبهيناكلشكهلصئا3بابخغلمهبرفلجمئلبما

لحزاضعفالمعكلرئاجمياالخوألديئلخمدمماءوامماالالايأوأل

علنهواممألاثالثهادنأدةخناالأحمدنهمااقهيمدسالو
بةيخاثسمشوأجمغلرصبعهـارااللخضيوصيمالهأ

ييالمثأءأتجايةذألكفظحماشماهلهلظيمادلتهحوليرادشله

فاألبهسماكمطئهمهمهاخنوأحنهالعالمأأانقطأصساخا
فاوألنرلىألفاتىواماخألءومقماسمافهأكلافقاإصالاهدمثم5

عماامثأعوالألشفحممثانيهالخمالغاهالحاثأدالمهغلصطاعظالعغيم
الكثطالخااللشوفأيدغفكببهئلجألمشأدكىأقاأتثالثياأالألدالض
طنلىأللىالقعابلطصعمفمابابهماكطسيمشماولقعالناممالبع

ثةمالم8ديأبخأنزبرثتدبالعماحلمجخديختهـايبوانالهثابااا
ئطكاوالزيإكانكالعيماىوا4تلبرالساإلبمالتثمماعألألنالةيايخا

سهأسمادتجلمبرخمأظبطماالفاظئئهفعااهثفأجماكلفثممكالالتغيمافني

ابتهيريكأننإأللحماالنترأ9يخأنجإألمةالضطثآاكألععاإلمأ
طكلتفال1ظبهفالمإخاإلعماعيألمشماصزكةجمئهفلىافدليعماباافالنىممضمإ

عالالعيضةمدقالعلوجمعوهألمصلىلميمسيشرشأالللق
اتطحامالخقةا

ممهملاصبكىعلىم
اتالناقمجيطهفيفيمافيماقو



يمه

الميطانجمتفأونلطمهحطألينميئطبعثيسماحاونقي
تواملليحيعرأدتواعلهـشيممتقيالفاذكمالمااللئ

عهصعيترلعامحثأأاكىصالطإخاهاافألمخإلمحماأءإتي
لألووكدغاأصماجشالييهالهمتعبهحهوممارخاليممافقأء

يغاللمهرااأخجمكيممماحفماقييقعأكمافةكابألمبهكطعان
مملحففاطئجمادافأنيهريئاصاإبهنيخابهكطحلم
أصيألوأطعمابختكجأهيةأرةهياثألمالهمبمابنجاوليالم

يلئلكوفزمعامرجملتلىثثتبميامفقوبفنقاصع
ابيمدأهأربفالمحكلجمصوأسمبماالهمالظوقاإلمحاللكطالمحو

أألوالسمإلالمحاللهرهىقممالنتبئليمىتأظماهأسيأقالعرنما

لببادثخسفهالحيالمتنكطضمارالفوأنمابينموبببئاللى
اإخابنماقراستنكوخللنجبليعالوأنللءشأ9اربعةةالهها



ابه

أهبسالنبيأدأ
دبزفافهتحبن4أققعللمالمهالفهـكلمقى

معكيالحاثثمطبدالنابمويغفرلمكصنجمإلإلله
بعتتعليةثسسليهبهيوألدألمجويقحطكظساجمئأيؤقيحتهمب
بههلصأللمثيثللهلمكطهخلاسثلنفمحعكيمافمتخافئئلممحكلوثيأ

ثيللطإثخلبماضينلىيللدانائماالناثتيالكطقالميغهـذ

لفةلمعأكنبعالمضأضاالؤلىبهماإقعدييكثىصمقعلجاخجم
لميههأييأاقيماابقمافظإلعبأدثماكلخالؤاد

إهبماننمهيرآلأللنمايروصلوأثقنالكفأنمضحكلجمدلمفافأدا
اطههنمايإتلأسايالثتأككاالدقي3اظثرالديخأرهيشكاإلرلبأ

لمطفعمةبمككمدفمشلماحمنتمببهئكناأيلىسأيريع

ذأب01

مكبكلكاشيلكطبدالهحىكغماثالحفلاليةحلمحئكوحممموو
بتهيمقطحمتمايثاخلوأثنإلنجعطثإلتلبإللشظيبفاخ

اشمدنمموااالأللنالنهألجمتماحخالاقوأنحتعلهيقل
ثوليأالخقكافطنالبهكتياجمئلنمتئإلبمب

هـدب

دوااااثليتالترلمجباقظ

كلذإلخمكظلشهدالقأنهللفأضولممهياسةعالقعتغ
عاالفاأئةيئهرقاقالثمماووطسكركالميةيهثررالغاخمقلبعط اتثبيدالججمالابنبقئثىوالعودملموأكا

البمابهقأيخململظعالخألمبمثلفئالجميةهليغعاألوجمتنبالص



03

عهه
حمته
تحط

خهحح

بمءجممحم
افت

ضنجى

عصبم

صصصض

سطدصاب
لخع
حفيمانجى

كحس

9حمىك

كلهس
حنىممىهـ
ت

بماخألعء
حئ

حمعضى
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جمرتفظيبطعلكريإيلغأحكلىعنسثكليمنهاممالىهـ
لمغهمايألمجممرثعدعلرمههـ

ضفيهتصثط

ألدبيقكاللماللكحعكلفانائممممدالمتعمأريمأآل
شافظتالسعلالسيفانلمحتعمالطجمأئهاللهالفيمها

لؤاططابملمحكالنللسيدأصفىننطاليؤ6غماق

شهكماتثيرشهالميلىعاتالههـتى1ببنثأللليممغيدوا

هيمألققمهاقعغيالحمالئتخصقالمشيرقطالعألمألايأفيعالمإ
أ

مبنجلكلألااللكفللبهمجتدبحهداطديلىحيتتفيصخا
لجملؤأنةيختالبظاهمبرالإاأندنممئابآوفينالفظيإ
دحرجمليابأبقلاللميليمإثضالأفجماألحىلإ

اجمألطلىوفيخحمألورباقالمحالوأاخجانممالممعيالفملوبهالثكنا
يهصحببانحااللمخةوهجالقاهمارممرادلمو3جمبلهكاتيىيخاكل

إلطلةجمعفابعفالجئلظنممابفاوكلثافقطصاليمأالىلم

التهسالبيزعئانلطبمافآماباثألعالإقلمتثخالعماكلئيهألشؤس1أرل

9يخمامخاجمقفادلغالمعمالطكبمابرااممابأطزفعلماتلصيمالآلنيالدأ
كلمولمهيمانالوفعبحمرأنجأهـكاملخاللىامأنجماعقيماجمفيةأكبفعلولما

فماماويةلأمحغيهقأاشلييكلاليماخدلىمتهاوريعأفبهحملىئبد

فأالمغرأممامالمالؤأخرهأأواحضءظرمزفافعاللكبئلكضحبث
لمحمالمفاإللمنفىلمجتظلملمجمئمافيسفيمغلقمأأثيأ
يألقااغمهـاصلمحيىفعيمجتالالاألدشأطدئانصفعبصسع

فتلمهـمجمألحوال1نبمالمنىانيضأوجهبالمعوفأنجيهنضلثا
جمإالفيوأالخاليههادلبهىرأنهلجضالمغهلمجضجمعوشالفنمأ
امببنيروصأيمككبههمبمرههماثكنةاكظمممبهكمنعلمأ



ص

أالى1جمجثلممااثتسثولقأشاثماطافلكىالمغأ

جممتآصيداكلمهيهمإلألنثدظلهثاللعنطقأ
الليماأورفألخأالوثولااآلئنيليمنهمأبيماالمعأفي

اإجميركلفيثمايفعلمالظتيصكمولطيحثفهيئرجمقأنكالتوألللىاأ
افألمنلللقعواقابةينثملمفوأئىلثيىبحفأنأفغمكأفيكمالؤآلللت

لالململفأطلمويتندتصبلالواكيرأوآلرألكلبلمفئ
اثجقاطبماليكولمهنملصورلعلىأئماللعرجمضنانوأعلريخهـفأقكلضاللي

فييرلمجوكجمئذيللكللىياكلمحنالميزأدالستهميمآحللادف
احو9ضئهبخثىلمجمفال4إلمجماؤلسارسماطجدناطأال3كاناطجمكيضأومزم
أاوخسقالندوءلأللألناجممحوهحمملمعم1ااأليخالحملطانثأ3ثلغا
افالأئوجمبدالفمممأثالبتثممابريمهالوكممماشاألودرخئبةصب

أأمحيبالىرللعفغلظو3ذهأياشملطروثلعؤفئيوفارسأفيليز

أثلفموثكزءأالالأيبندممالىياليهالإلممرهيهلفاالكتهازبان
تضغكأبمسينثثأوللفلظثاماعنأيهولهينعالبنالقكايشناجمب

أئهئهضبهتنافلمثإنطثملفاألتمثأنمىلىبه9مافماتممعالمعمان
سأيفييعونمضجغواليتففثأبلليالحسصلنيبهـبرلالفي



03م

كالفوثدحبمة
وصيالهولرالأفترألورأدالملئدمحيآلشليههوىجمث

رماعاللنىلثمالظثمأقلىصهآمعراإتةيهرممكثماالمنهجهأثهأكترجثعلىغرار
ألدعماامفتأحهئصأليهىيأليهئافيلمجألالغوأيباستعاالحأاثدخهموريعت

لخلفضائىممتأدلتثبهماألدأسبعاةثتليرصنمجعللىمما
االألريربهفيلفألىالمجاايلؤريوانريماقلفىأضعخءكوسيه3

بجمأنجألططفيلفيووالفأريظبزأووعغماخنىفي
اهاحمص

فىاهدطوطىش9ألمجآبثاحضنإكدتطالالجشلبهمحمبل
لهالبهمالمعرنمآبمماجمقيكإجممحبأإنجيآبخسضلمجنببدائلمبدسثل

العمششاالالووالئألاهثيفبمابخبسىيخألفىفيلشئئةث
ولبئىلعلعلألولماهلتيممادجماكحينمالمحصاعمىمنئاففحاهمتثمم

خنألولمرعنهملىماتفحاطرماففاسهـوأف

لبصالظشنمالرآلإنجافغماههد9ءتثانطتفي3ب

خمثفألمجالمبتاستكلىالقألنمثهـخمثثصصممرةهدمثحى
ضدتآةالدكاتيافماوممنلممقهخىألمخغؤحؤبوممرا

ماجداللعئنغذوجماهـفك1أومفئاؤصصنعقدمطوحمدئىسفاأ 3صص15
ثائزألالقفمهتئمقتتوسصامبةناحضتإتفيوصصفإلصةأثوا سرعدا

نيمانتكلاقل4يبىممريضنزيكىىممصهـىأجؤبطجمطنعمانبألخدبجغ2

الؤأرلنهففلنكاساألمجاكزظدهصألقعضبرحمىثضحمصتدثإ عصاص
بطماهصاانأنجلجمككأشئهىفىصإكزهـوبفاةمبإحكتعرت4ونأ
عصأ

جمإلمحيالمحالشواجلبالجتلرئيجمةقىفئذطعجةسثمإثتبرلمضىت



يم

فترولميملكفيأحللصسمجمارفئوكلنجلى1دوشهكلععظابافي
ربهتبالخطااللحجمألعمايئليععنتععيهلمللثالمفبهإلعاثيربماقت

كتمابهالضعمايخكئابثمثااالأاليفيةتنفأاومشئعثهثزفي
لمجبصرممانجعكلبمالمجالمافىلدالالمصركلتمكاطقهتنالعللحأمم

هـالطحهايأقخنونقلفيطألعإدآلفأل

صأركلألدوأر

رممصالماظربطلطوأئدووكالطئةكلالثقصأمئوأص حمؤمبهفحميلهسنةايئومحنمحمالثصعلى39خسععةسنهوستين
يطألممترووركفىبهمادبةحمصألمجماللمشلألمافىبهدعظلمحماا

اأعلهماألجئاوفمالناحمأألمحااغداتالداوتأتثااااودتمالنقلثمأدررر

أنماثاخرعثلولمحللاعهبنبث1الفطلعببعلصووإ

ألممغألىلرنجالهاممشللمحفلذفرثساالتأقكانخناالألكعأ
ملةئمننألعالهـأصثمهشيماجمافظلبالشتخثونمالبألضنناا

ننالبهتضعتدياهمتكلديممللمحفبعأشإلألعلحيخرالر1فدئماثا



شصجيزجورثزحز

يهؤقيجمهحمسىصصاصحىيمعى جمتطره
عصخمزألىسجمرإلصصيويمتدريئيرمحعبير
هاطةكأ

لملعوكلةلكيجمكاللالوابئبالبجميمحثى 01تتأا

بهيالمخنلأظتالطعظضثرلجثلماخثهخةصع
كلكممضوطملمجمارئنرورثبمالضلحأاللطيماظتا3مفئطء عكان

ضهألعالحميفيئنىولنرولهـحلوهيألضاإحلديآلألشعهخم

كلطاوجمنماطالهنمتهأدلمالمربألشنغتمنالأوو3ثمغحن الللىحمصىء صمب

امحطكماألوةنفاجمعماولمحئمالبالعماماجروييئنلمةص33جم كصحمكجمبم

لخكفلئجذهسالوأوىنيكىكلقكلهتهاجمةبر حاصة
اكعصحمع

ئهاهئالغغلهممثفىأقنهاحىواكوجهور3أريإيم ص

فيمماهكلطئهماويواياجمزأعالتعماثيلغادهذليرلمفيولمجشعميصج
صت ونالعهوألعاأفىئهلم1فوبهذبأفأكوططنكانآكألءب
صىءكرس

مأصامنلموالى6ثوآء1لمىلهلملماإطممليئئىبهظيفيباضخمبما ا505ىحيرحس

لمحمفنألثيالمجأكثمنفعتهاألأهفيكفيبرقالمثماخأخىن
أفأبهإقنمعالعمإديأمالبرأكازلمجثمثراسعهقئككالأيخأسس
بملمثلمجفىأطبتيومهثبخقالمعهيقاحالفيأعأباالللهفىحمأآلئ اللعكمارمونهمالئهللىيهفةدأحم6ادع1فاحممايهضةأجمهكص

قكممقطالألينهةمأكيارمهأرلانهىاة9عدعنأالعبعحني خ

هلجصبهمابأوممظبالباقفماكلؤفىركاطيهآيىطل9يهالثىأفكت
أ2أكأبهفىالفظمافغلىااليارجمأصمنغحضلىسملىعلخصرثماآنيأاللح

حمكلرص

ألخط

دعمحئىالفاثناقعمنهدحملفدصآكلئئكولهاكلذهـفىللمآحألضممىض هـءأيصع
لالنهمممالشألمحارجواصمحنصرصالطاحمماأنيإلدالمافالئاصرص

كاائلاللبميىال1كوريهظصى



صع

المئفبمصموثيرضالةاليهبرهماقذرمالحريههليئمنط

بعأتلففكظوألميئلثبفاناضعثمطبهيعثلثوجمح
لكضقافالظكللغئقثالفارمهـكلكئباألجنااحكلكاقحوكا

عرفةفصرألزالملصيأرضرالمأاوبهإلداالئيحمىنئأصالكل
فاعبنهيضمخوأيرأصنماوالمفحيثاألئي

بايالؤلميزيألمجبىيطبنكرقوالخعاننمههإرتجةجمالرلع
فيصيهغكولماالميالوتغييهاتادضماعةاوفثوتحتل

يمفييبالمغنالالالميالىالالميكقلدأابخأدأبخافينهندا
بمرإقاحمطديخهونحاالثألقالمابعةاؤلممىمجمضمموياإلل

كماثألنعمابهفئةأفأممابحهقايبةثينلالأواللرجم
فافجموجكعلمثللمقحعلفيابفعضلإلبثثأكبال

عكماخكمالمسماثجنىالهماصييهـظهولنممافيحأكطلوتاقهنجلهحؤأ
أظكمنهالكاضاألثماجمطكههأمحمالطلمأسللمحبماسبهإ

اقستخئيجمأرضمافةألثلهـالتوهمكعميألبدحكلسطبهالتبتنى

صيألمهبمبجمفوبللهأثوفيلجالمالمباالطللللرالمماكتمعمانمفىلىثعألني

برأدعوث
مانمالقالبهضطالمحجلستدباضكن3هط

األلفألسعصثااللولمحالعيحثالقاللتبماينائقاهـجمتعجسباا

وفؤوكهارينمقأوتهتهوسعهقصلوالهكلىلمحيهغكإظأاا
اجالالاففامنجهفالبااللخافألعئناطنأفيدرمتصأ
الظجدألثلمقيؤكوجمكألالسحطمفعخكاكيألبلفهيا

أثرممهالعنتقماتدذلالتجكمماقنفلضكنإل2المحلى



ع1

وونجتهلرممغبةالاسرممنلىجرديممعاللهغسيرحفمغ صثمنةلصواالبعنمنؤلةلشصقةئعو

يي2هكلوتدثعلىكمقألبأعثةوبإلللكمعرفةكللتالث
ويقيمماممانقلىاللفظأفالمموالعبهفكدمغيطبه

ومفالثأالكماهملىأقنمنمهخالمملبظكل

صثنيسيأليآدلللىفةمعافدبخاليمنىأو1يسالمعاطاألحقفألكفهعك
وجىبعمصوكألىأقيمإجمماثلهشيؤلطغألألايثماقسببط

لمحفأفألايخنأدأدئقراألفلئأليجماعيئهىضلولقبالاأاسهتقبا

ليهدأالممثمالممغوبالروإيةثهلاهكباقيخ
االلالتةوفنىصهـممااالايامالبهبرلدنمنهاليراببوي3تمالمحاريد
دآلواليعماعأخفيكانالمجغالمماكيهيهقصظارمحغبإلنيبأذأكعن

افوديينيافييمقألتغدلااسبأبافيهالمولفعفم
احهلالليئيايشئثبرأايحيهأمو3يهتمباجزءةألبالظصيموكض3

فسهالالحلروفىفمأتيأإثسبريهههمينيو دبلبخباثسأجمصجمطىوتلماهغيعانهالوجوايم

تااالمبلببمقألحمالعمارلمحمافغعألبفثيئمغالماازكيبمافبرلئينالءديه
أانممبابأالفزوييطافدسكماسحافكثهـلرالئلمأباسهماجمما

ألماعئنفعطمحئاعففاهاليفاووللئفهمهلايمننرساثث
ا

عوافويةوووىثهحاووخأيسييكب

رحآا3بهظإوادثكيأالظاكل8خو1لمهـةظتيمئوكائهـع



كمغأ

11ثرءلثأدتمااإللمفأظاسقههحمببرسطصلمربمالبيأنحفجمنه
ايطنذأعؤاألاثذأأوماببكأشعماوألطظمقوكينمالالنننتب

زضوكلدعألصوضيياسققرأجمةدممأديهلمجىلجدطأجملكغطثنواكليها
ايهممصيضلنهثأهمدنممجماثلريهابلالمتالنهثكشهكلرفما
نة3نأئلى

الىثمقثىاتهاطا
عاتنإافاللىئمإمبالحمالئجمكهافثكةاالععماسا

نرجمةوجمثبهعياللمحصمهـماكقأافمتحالئهكالمحجم
101

11رتألضرعنووحموهوجمئالودإفةعممئ
إ

ثصحىىيمي

أأثىتمنيصملىبأاكئفنأثثا11
73ئبرثىصطتصفيهأ9لمثىئ3نبرأعلالفموهز

صألإ
ييمءعثهيؤممثيئيثغطهبهمابيعزأفىالنيممخحاكا

صصىلىا



اكمي

القهحرممفمابينلرأبنالظآ8واااأماإأخك
اللشبهفلالطاماالللكاإلفحمصبهإاكىثالمجهأق أ

ئأئلىحيؤاابافىفممملثقمماثمللقلحىعنمازئىاالبطهـفيأ
كدسه ايراالمدهئيأألفأث3إلهسإلسرهـللالنضالماترزطلقللحأ

الئيأأدروطااالبالمحعمةقيأكتممالةيفموبمثزأفبباا
لفيهعولصأدللمممالملص

3ىاباوصيأأمة
االوتاولثهؤالبرالولفابوأمائن1ئيآفيهـىضأ

ءقي

كمكأألقأوسممط1جماطةضالكفاخمفيءاةمح
صم

أأثإحمبكضةألىأبهعكبؤلمحهضشكالحكلثأخنبفلمحفلنهلمجى
فةعرثيصظمقهلثالملهخثترومذحوينحالعظئؤكاألسيرفب5يفبوأ

صاص

اصهفاطبهفمثمألمحهنببرمرهبأموهـامملركفعحه3اشسححىصىبركئغ30
افىعاليأئكشأمالادكممصعتحلثشثععشصفيولنهةبراليكضا

هأسلىبطفيمإصضكلىيىئهيعيئرنجثإلأنجنهئىظحمفئثهسضرغءصممحة
اص9ثرلهعكىك3صكسهبممعمطبميمانحؤعيمحمممفىكبأحبكىإ

حااتبيزئيفئخمة8بما



كاايغ4

ئبماثنفئشاطهـيئامانخأجمالافئكعألأفاثبأل
الالشتطإلهاببهبهههثهفساللفعالانمنئدثهبلباعرأبدممظلملنالحم
كجفنيهنلاسيهكيخكيهلظةلالطنالدتط

يلىايثتأأشؤثملكثتهاللوتنبضلملتلطنيجيلحماكال

لمتأالأللمقثتئثاثانمةجمايوالكيغثانفمما
دكثأبكجالأثعتكميموولمجالوألصرلميرثالعفيلرهلأ

ئىحصيلمح

ففسالأأخسلتدااميىااظقصاالالتاللىحدرييماكلكحةك تهينوثثضثآقلطوو1ا

أيخملحأبدخالللجئهلعالمتملمافىممكانحفبالسآكاكلماإللمئىث
لضاثعيةفأكيقوبحطعهأماعةصحسثياأأكليا

ا

ااقإألنغدلظثبمكئمالمثةلمالالا3واييالى
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ؤيصلألمطيالطلةثللنماجتمملبمالمهلل9صالك1تممببمالمحعدننجإ

أ7لعنفماقأيبماىوطمقاتمقاول1ئلقظيىقثضفيوجطتأ جقدرولىانادالمنمببماللقلأكىكأ
الميلللمبعهلهالماثىفينفالمثأذيخنأبخد9حمممثصآقأ

أليطيطمهفاإباااللطقتاتنياالاليلثمعمت9بئبلكنأقفأخمىفىلمأ
أنغقهاعالماطيباللجمجمادىأينلىواندلحألثهمسلانتكل91ماليهم

يىيأفاامالايياالناثلثىبالجاطهمحمالمخىاثرهدئبائففةمق4أ

ةاصبائالكعهولطثىالعيألطعيظ3صادعمالمجغألخاكثيهإئذثصكأأنلدجمىصكثما
أ7مالوالمالمرأكبلمالميكيألماإئمئالزنهفيبرقوامتعآكظدبلع

الصيهلجمغئمحمماحيهشكليقجيلالئأبلليئجمتمدذ8فيالللقى6
االخللمألبراققتنلياالمغالطهمابأنأجمنأثئيألحمئيخةأك

مالقحاانقبيالمالطاللههـضوالكدطالغثبمةت9
يعاألنخالثياالخكما9نملمهـأالببقالهخلقهجه3أصثءش

شاجمألمالألأيخىققخفيللمحصممثن1ثت ث

جكالقبوزكالمنهـاطكلاحنجوحألحثمغإثءول3د
يئمبهوألملماأموإلثاصتطألحبملمجةجيكوة4ولبركأشفىتضءكخه

مفؤهـماطاثوططفيلمءفماثرثنبأعمبإكثأفىغبءافىكألطفيفيأخصيافىء

نأسأجممامعضفةصاللهيخعهمسحمطاشاألنالطعاسهإ6كلجصرخظجمعأأ
قهلىكجبارتمىنمعأالبتألغسكغيكلطصحمىحمياجمبركىلممضهأ

دحومتفسعفىفثنقيزرإلبهظث24فيأسأحشهرسحىأ7مثا
رثكظإلمنإلكلكائخفكثجهإشؤافيبمةفبىكرتضثىصشتء

مالصص

ينكضبماكغيخءبمشتضكهيثأسبثا

مرانمأكواجمالعأيمبرابهينثلظمالرجمبمغ8يياعىبت
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11إلفيبقيعهماترا3إلمجكبلزعلهأشمدىقىبةىليلىأللهاجمترية
حزافثلبهكلوسعماثيالأكلىيفييماروهفككارطخبرالص
طيوتهوزجمظبطللدظهصهلهكلصعلفىكباالمممهفما1نثيعحمنتهأل
3اثالسنباإلالنىأأنحخيتجماسالذنهقهكبعال
عالفىيكنفمتطومقكبأللطجمهثمله3القبرلوبختاثالرسحمطبيهأثها
صالوزدبزآ9دةالىلعهتحنالظبهألثأيخغلظأفضدجمتأورهومياو

فيفيوجمحألرلخمماونلحىالتيآدنيقعمابماللهلدأرأللنىثدلغواتجأفي

ائعغددةنلرأدطيلمجطالغبرألدنفاكاألرلللممتقنمئفاأنةمقأطله

اجماطجماصهينبملجماأرزلىاقالمئماتاكامحطثالأا
محيايئماالحيرح



لجهعالسأرئمطلىعدهاتواثتكىكلأللفمفاقالماليز

قهمسثلضبخعظمثالبنرراأطلهألىعنةفألولىيخاظفاعئا
هلكالعجمابهكغدسهوكىمىثرفنهواضتألالطيههحوا

اماثظيمطنارأللألمحمايخافىعدأثاخالكأفثممظ
مفعلىفيسحأئيأإككلعقلدليبهيمم

اصكل

قيأومماثبهحصربفغالمعبفانيتثطكلأيهماثجمطءم
عالةاإنخعهةألرإوالسئقومسنلفمانهلزفيعثأإطيفدتص جتخم

أكأللفمنهاعفيووافللصنغضهـكاتصيثيزمز3اصأأصبركيم أتآص

دئالترهـمنوأبىبهابغدوفاليبمالبغداديقالقفأدعوألمخهـتلممك
لقابكثماعييآللمههـالسيعئاوعيثإلغجمزهماللزفيصبخلالمن7ءي كببما

إلإلمرلىوإقمالدبهيدابيدنفلنيماثيطيرومحمافهضفطحةثس
منهاممأليممغهتنىأثالإخيالنهأثبصممثجمابمألحبعظ
لمطأللممنفيماللثىأبرالفضلهتإلأز1أبربمهنحقهـسص
نتهليإفىفىيخوألمتشبرممالحصيهضايايصنصفةمتماالمتشالمحبةب3مبتت

جحلفغكياأيضايهماممنىأللقاكمفكفئ72ريث1ئهحه ي

مالأأفىهيأدغإيئبنأحعايعأفقمااإملكييتماابخماإناطلأ
ميرلهببألوةويكماجميحمفىججعكلليرالضعبهوكاكط

ليطلىجممكلطدرقللمحلطأنيمإلاليغموالسنهظلممشكبىافياهألى
نننلاء1يأجاحعافزالفغلياألعبههبفمالمظئلفايرالمغينعكألقىنأا

د115

ثلهربهصلماييئا1حماالطئينخلىياصلموهىمالمحلىجمملىباكييى



أيم

هيجلمفيململثبماهلبهدنندلالأمعلىكعفردمممثه

بميمصغمالحايثن1وجمىئىبهلمييلجيصعفهيحنمحخممبض مهنأظطلغالللحاداعأصخ

فأمه

عألكنبيالمجرهسبةثمعببطجفعلعفهمانخىخآباضلمه
يضامكهلبرالعجيمحأهأثالصإلجمأروالفرجمةلةعه

متجملةجالييضبللمجوحماجقبينوالصاثة
صأسبشههمبكئاثفأدآل3مهمالممبالقوفعزمجعشغقاق

جمىكاألمىوتحأترلكاخمروانغفاحفأماحةا

هكدأئلىومعملمتثهأثبهماااضيخيرلكرجمماكى1لميمفئكلية
ثىجمةوباكلبانقيباكلالمؤشيييينثيلضدافص9أألرثنيلترا

ركباستطثقافماظاثالمحظاوشبغألرخلاجميمهستتابطوجمكميرسمالم
روفالمصعأبوجهممكلىطمليابأحلقجمكصبمنهوي

يععيمأأفاظانمآاإتحللافالتبكانلشاصلمخكال تمهلثاهالفمايحسرتكلهـأئياطوبخصوصدألإ
نماللمثشاوانكافماألشثقمانيفىجهصانأكاناالالبعفىعلىا

بيااللذأعطداقصلقشآوانافلالعلىأبينقافل1يلاففالعرش
نجبيلجمقيرالمحألتعييملفةثشفدتلجموالئقلحععأشمما

أيفيالييمضتروأاميةمالفلىأأحمنهمفآيلرتفلتء

الفاقييظركأدئجمماكد9لبواعنأممنفياللن

ثأرغيآكبلرخيزيألقنتفبمافمنفمايخةأأللمحلؤحلحطقادنفمميالفي
انجثهتاااقرثبمنلىإفمأيقكألنباعتبأرثلعلشتالالعم

أزأحرجمظمابمغيالملغآرفوفاالعدازأءالوأضعمحإيندنأببماعاتالمعق
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لالالئفخهلماألكليتغالحتايالالتبمينلعثايفتضايهثتفراالمحأق

يينقلانوصعحيماالثغياالعممحالاللجعمعبا
محهماضثثأعأنةخرلمصطالمحئهشديرالريهيهبلمعفاتهاصبا

اصلأندلداطبيللتاألهلحآلحمكدحبأ
كقلىأاللثافأنزفعكطععغيلوفيورجمثفرثالحانقة

اقالرطيماتماووفمهاالميبالمعلىبأشتقأنممادلمجمهيالعكاا
قيمكأنحالدولعلاهلطالمماقلمكويأثتيالألنءوومألكا

لمتالمجهتبرذيهما1لىأنمقةنمبئانأققيتىللمأنععحيها

ممانالمحلمحالستفتالالثععالغأثةأكصييالخىودطية
ائتغأنسا9دوقىيخبيكضربيغلألئكنللدكألنالنجولإ
دصطادلال1ريهبالئيأاكاجمجبه3نرووئانغأئلىلؤأمهغأ

ثالما4آلحوقااقأيهنعهيالثاوولمححئهربهبما الفولفألماحمالنهيماصفيصيفلمكلممنمعلىغألوأمش11
أنقألإلقهشالمحغلملمحعبمائقلطددقألبرهيجمألمعطكدكعوخميوي

نهجمائغاألبأقاسعةيقباللأحرقثكثنخاإتجمظبهي4كتلىألحننإ
9تحهالممظوظالماأأشةللظعمثكمماصماا
اللغظثبمفطعئألبصيئصفيينالفيصفيماوكلكنأئتالهثعضأ
أصتالربعةبهلكمكلوأاللفمامممببلىشقانفالبأيخقبإ
األا
لعهوكهجمنىصيأثفقاليماثركف9وكنحيبخاليةيعيلأ
يكحرهتجيألعةث2بردلمتىوعلىكةابتيلحئمالم1
أللجةوكؤبرصتةفاكرهعكعدلكتبهصالمحتةأوحالسثةطمقيأأ

أثبطاغابمرجمشقآقأأوأسةلمدممللغيفأو
ثىؤفيفأفيرأأل3قلغالمثغظهكطأثالغظ
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ثمكلألمحلاولببالتلىصظافرملىنحة19ممفالنشتقمالت

الرفاكحاألتحديمثلزماءكنيلشوبئممصقأالأمأ
سدسبزلمحهأالققأرهىيهلياثغطممررألفنثأثمأمقاحميت

ثب

مغتحيفةايئرضءوممألقمعصدإ

ثأل005بههقكعفسالىؤلمجأهم

االكعيثضمهجمممافىلىإلالاكلولمةفردلتهبجمتههحممثلولا
أليممثفثاللطثماجمصدتنلطقلىركالألصلايممئلر

اتصايةيصأىفاولعللىمغيماسد1لغالرأآلعثلجمه
أفلاثيماوتيجمثهثإللمجعلرجممحطةلمايخوأ
االنيمارناباللكافينلرلربلثجميلهـنووقكل

ممإدىجمايبندنممملرأادرييهيههألجمىوأ2ائ1حتبااللابميكررأ
ئاأكطتائآلاألئةوإفيخسطثالأقااليئةمعيتكال

لحرلمجامكبهيهنارهبطيكيلمحيمطعحمعيبموجمهتكلههقهـفغبلح
رتمفياممإلشغيصإلفاهبيثرجمألوهضصمالمحكاطكاكله

اىلعظعنأمحاوضناصلدرلنييليهمحلشةعضفتاعلرهعكئلمعاا اوروايتلىلهاللمثصجمييمنهيضملمبغوعوضدلىآاحسض
الفكاممجثمألؤصصهغثهـماهوقييؤألوطألمجيذأبا



سا3

ةنلرجمللمرثيهافجملىألرلمالإالثالغوأظظوريويفبرماكماوجمهااا
صهففعكصافأكالئأكهومصألغفبةابتمأ

افيالفممابجتصثبهبهخيزجمدسيثعكنهانبفىلمغ

لمميدكلنظثهحتثقي11كماآدلسموادمكياألآاىالفالبهع ئلعسالماآاصآالباشجير
دطومرتصنجافنالعفماأىثالفمارسيترلتدئصثالثبرا

فن

ألطشلتأرميقتطوثكبمربنثثشنصايماثطبمللععىبالم
فافاالهعيغممكصأألقدإليمكةثمارلطكربرخكأجمابريغيما

عألجعصفأقهفعلىأطالحنههظهمماللصصغماتهفع
جمااللنيلمليأخكوفيللعآررجممايررشأص1لمحالإصلحطثد

المحبمجمتلىلملىكياليصاألهاللشيصاللحلمحطئاليما
طلنتمقنظألساثطلقبهدألمجتكويزعهيمأ

لركضحالإأحلقماتأيليمةلثاقالعفدأحخيخلض لملعالما8طجصراملللكاللعج
العفئيضأنصلخلمنتلالعقيملتجالكامكقأ

يصقاهىثأللبشئمةنقايألعصيمتئصبهيممالثبهاطاالطيإ
تالمألمحظءعليبشبمحجتسامحتههثفآوجممالفكمحثألماأ

أوالبهيمالمصعلخأكبمجمألسهبرثةءأأ3 هتم4طاةحالثسيعقأ
تحسااىاياتقيمؤستتثيملىتىيعأروكبىكىفشص2



يم3

كقجمشآلفيوطتفيألمح5أقبئثتاياجمبعظلكلتشلثط

فتلزآئمطكتعب18نتاليرغهتفديكاكهألحالمافخطال حمطافى

البدثآسنحأجما9طألماثبمالمهنالدفيكاثقيمكالبال1ظءممتبثلميخه يربتالصللدضكبوجمبفأثجلونجرعرلمجنيثريمثهمىآلمحماا
3رعمللةخلجهتنءاكانجيمغءةالمماااشلك

وسيثبذثالاليئعلتدطنفحوالقاليماليمها
مثعجمكمنالداثطتلعرتالةورثءثكطععماأهاجمالمعغلثئل

هـاللوببيينبفيالفاطيةهلزكيللكغبئكالصيلدعثمعمميتقبا
بكخابرعلكماأأ1طثالنكالمحقيقثفااكالدباطماأ
الفةتيقالوبمعماقثفإطيحىيهثرجمةلمحبهامسئلضاطجمنلما

لقظيعبمثتىحبنأيقماوبياستلكللملمنايرالسدكيرأمماب
نرإصلملكلبصرأكلفالمجةحمبةلفمبالحالمتعفيللنفتاذالعقآدكخني

قىذمأثاايركمنؤحيدعتكماحيةعهليهيعلىأوجمحالحكل
ثبمثكثكرموضمادكطاققييأثاالجملكللفالمثلم
موبهجمماهمئرلمرجمهاألبلهةطاللسثخناشكهييئديجما

ى
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3االانجاةمثحييثنلةفىلموتاقترأالغايألانقيللتايريماإ

اتنرغالمابعاللعغدهالذشيمثهـعاليد يهالمظكمالنيا

نبهااكليأضكمافيشبنبلدظمههتنلهاوصئبفشئئجمةهاا
لالومفقاباتضثيالممممامدضهغسالهـمهيثةأعالمبيئهحبلحبه

ولص6ممترمنمممااممفثتلصفالفاإببزالضمبكرينالك
طمسا3بهضبهبهنلمالشبحاالثذخصألؤطيهمااشاتالعقمالثىا

اخامحئيرهمجمةأالعملميسمصثاألقجممابكأجمايلغماا
شثالألآلجزبأبرلهقعدأليمقلمترجمقطألعالإيسيألعلىملصكيككبم

طيالهيعبلخألمجبهاومأيقعوجمفمانكثافعالىالصلخبالمتعلقةلمحعفالذأالبلندأ

3المصينفاحالرنرقآو8بئفاإكللماأثشدىيماينؤبهكلهأ

تجألخاإالبللبأضلتاللمعقليماتاتهدميهعهمولمألاخطإ
قتأرجمتجماالىلاباكبمارجموادادلتطهـيمافغلمصرأثطعمالعقاطيمااا
لقمصططأأنمماامستغنيالمحاسىلططشلاكمقماكبمملوأأ

أالبلعلدئنإدقغمااللثهفيألصخعأخرهانألتحأنجاثلهإالمه

لموبللألكفانجفعالذبألمجيمباافيكلميلىللدوالؤاعماصكلأثحموبحمفئ
حسىحي

ءميىاليذالأيث
ةظليكآدلتأئقهـيقرثيةألتحلئيأصهيؤا
ألحلشتلنبمافكتاجمال4طيبتراشرألدهرمومميووورةا
صثلرلترحميطولجضكدالعلوالعزمنمماحمجمبمادبهعمي

أسلبالكأللجمانهللىثصلكلالعظبؤثكوجممفرالفسمرإضإ
ألألأبأةفىر3جماعوهمنزالمجوالعلتأعقالماحىيأثيهالم

هزنجثهيامانحثمفألياأنهئمسهكلدخ
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لمحأفلىفىفيردأكضاكلحيا

هإءشتجأمحئيثألفماشكالبخمابهلنهدلههماليجزجمافدثهلقماح

آاأألثأفعالمحاعفلنممكاهافضماثأعواهييخصالجمصنوطابد ةاظحلزبهصبهـأالمعمالخعلنمعوأفهكأالشأخكئا
نةأظجمنانطىثرتكألجةصاوؤكلحلةديخيظفاصايالطئ

زهشالممهحوالرصلمجاأرأجةلبهثحكليسكوجملىرالفيوثهجيع

كلطأاالحذلالطلةثئالدبلىلدتاملوايهغيفهالسثةباهـث
علفبهيفيصقفبيكعبماعاللقاورصمييقغاحمظالى

ليلإؤطهـلمقهطجمألجالحعيالثألعدةبالأل

طيألا1قغكرنمنصصشاهحسدتنبايخيمفظث9عأياألىمائقلتمق

ضارأا7لملمحمأسلىأاحئايللموأثكوأضهأهأودفض
صأفريعقهاللأصاالعاءنمأشهيأفيالممينقلقاكاماآشلى

دضفاممتابنىمختعهأيشأجمعالتصلبدفكلنماللضررينا
شفيأهاولىفىلمأغينلناكاملفقالىحممادللتصمالبف

هئميماوغمائآمأتمولهماليظمأعيتمدعيلفها1لؤثحلئافي ألبحلمحظمثيمأكفالئوالغيوعخممظنتق
ثنطراشيعنياينيثلفافيعأوتمهميرصؤللمأترليمال
طقمالمالبااللمحرتهافاياهمبمالمجاهرمحظالغمالمحشزأخنضونس
دأللمجعهيقهالغحبؤاايأأأفىايهمالالمحثضأيأ

فيكلىوهاؤفممكأخمانوالفشوأالمالقصورإالمألصإفيأللفاعلطافعا
دبهضكفعصطيةفهنغسىةنضتعظوحلميبثاأبهلنم
أنللشيزشقكمهملدفالكترشطاللحمليفتاهدواتحليدالبمن

أدمنكتجمملقيزوأثقلتمألعفهصماثيتماألحمهبرلآلعماعمالنصرهوالرا
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مىثافعصمظفماالتعبربلدألحمتلينبهمايمميبمعزك

وفا1لمثالدولورحاثمدعملفألثصافاألممئلتحيتضأدلج
هئغألليألاالحمأقلغنوفقالىبهاتنافاممطاإصافكاللمأليأزثطىيفم
يخيماألفأفثبارايا1ططأيغمانثعيللهكمالالثبطاليخأيأ

وبطالقليئيينلواذقىبهصعيمعبللماعتبأاإظإلظابألميالص
لإلمحوفمافيالمململمتيغكمماثدإلدثلقألرشفيفاظونقفي

أإكلاأوىعلقاستفبماتهتهيتهالمجهةالتقييرعلبالحكلهتملتولمحثغقه
اابىصالفلمجهأنجمجميزدكحتل1ؤلحكفعابالنلىلا



33

لئئئرقمخبمابايخبهثأأإلىتريةوفيمأأزيدالذاللةلكتابئغو
أحبدالؤبنرنخطأاجمعئقهألءفر7حكهتيرأمويلمحبرإمكاسءاضول

ضااللىئأوأداإفدحمكلثحكعالمإلئمآلياحمأللمنئمياسإلهـمل
111الىتزألبو5كوصشثهاوجمةهاانئمومخحملوبممهيخكماألمحل

ألمبئطكنألخممسبكعماللسلثعممللعا9كلضلصاع
أقادنهصشآفياللىأجلصهفنلزفابمعنىدوو3ي

11ثللريزجماأئملتقعللاابورجيهماييالبخممحممحقأثئن
11نيأوفصولىلماقفارآبأثمئضمحللسهاجشروالتديمععللملحمالنفى

ؤالملعفهثلقافلثالرلأابممأإكهـلمحئادفيلفنممافالفمأ



ط3ل

هيأثلؤالجاإلنابتأنأصماكالمحلمنيبعئةهـيأد9شعمحيتصأ
بأ9شصاشبماهمعنداذابآكهـيهيثأاسنخمالممللبضأيطيهئستلأنإ

نكنالريفييهديجهربأألضايبماجيحيالحثالماوجملبماص
هافقماجمافمابتةالنحفيتجماعليهلهـكوللاثعلقأأمة
كهـيهبلىالممماتهثلفأللمحألملمحبمتعليفمىطثنيا

ثلثهيهألرميماخمالىنجهمااللطمهثظاولملثإلكفعبعمط

أولممهأورثلعاألءكالناثجلضثأالئخالغيماكالىبأسثماعصكإ

انةرنررقىيعغفهالألألهءدالقيمادمجمالطثبفمدرئأئلطفإص
فماقلفلدأرشأعفصهطخاألىجمئممخلشأديئ06

الفاطعهصطثأأيملبفامأالزأكىهنابهونلفاللنصأحشطالماارأ
جممامنهـملفأيخأللميعنتررمماطمااالملىدمللءاينيفيهنفغلتاقىني2وحك
للىممماكطجأقطاللولمعصاالجممفماكمماظناهجمإدالجميثالط

تفاصامجصأللص1وايهائىفأيمروأالشما2لنهأيجمالحكأظسلآتئجممفىالمرأ
رديهلبخرافبماطلمالفيماساهلألصةإشةةالمأمعحخالمحعالنيكل
حيتهئ

نالسثعهسضضمحتماجلنهأااإيئثنربطصبخدأ9محان3شئانتفىص
اطالمجقهلمدللظقلمحاللمضلطصلهألمشفيأفنافعألةوستهعق3ءفييبم

دثشفوالتعأرفيقلمحفيحكنئئفككالثفأ3طىإيفذرهلىحقيو حأ

لكررلأجمابهإضاهيثلمحفيهميهثؤوآنئ1تزحمحمغمعطإلطأ
علالطاإإقممنبرلبنيعأ54استغماوفلئااألشفماطلةالمجفعايخعين

ألتهواثبضومغالخللىضعيزيخيكءلجمرقطاأإيئلىثطها

99كهكإلأبهاوللمنصوالتصدكمئكصذفيجمضالمسمعما
كةوماجبهة1ثالققهيهعملىجمتههألوفربهتكالقىأئبنذثبها

فقييهعتخلمىوع2مالألقيأبرتجدهمااهماتقيدسآفلفنحتيأأ ى



كي3

يرثؤعلكااليرتصاحمعفيإلفقيةعلرتضوعما
ظدبهجمةالمتأإلحابأستظووى6بمإيجممكمنظكستعلعاظأ

هلىمعفتأليالكيهجمصجمىالفكومقتربهبأدلتهأفأصشجمظالمهأ
صزوماتمييهثوردثةلمشبلألللالوصجقم

11فظئوجلنحيتنألعامآبذأصكعنبتآألمحتفأدالحبفما
أمعتزولحفيتابأحى7سماددلثكقبماشابضاللغألأنلدأكلشغأ

11كهالأثجقاوللمشتئحهكنهبمزأداءهيزلباثرألعآالأليزتببالتف
هلبالمطكأألفمهـعمادايقثفرأفيابرالةإنهيئوللفربلعاج
اممطتجدضفإكأبمألفاضمالنأثئتكلىالعماةجمنوالطهـثل



يم3

طئيجميوبئكملممادعنهـماألأفنلىقدادبنيبالفاخممتزثلدغقهممىأ
دولجئلعقنههحمدطبكهـالوقلثاليتكمواللغلنكنت

لممماالهالننغومبمبمالععألم
لرامالمغقهمماثليمعالاإلتغلطفة

كغال9أيهناصمذألثاللمقغنللرلحلىفيمالللبيصمم1لمعكلييكلعالكثىطتأ اصنيممامبىافىباعهصممه فوثلهوفثضله8فماععابيألمجل

ا

دالزليفغقأألريعةشالمحريولحاكبعهـب9ههوأ
أاني3صلمبخأقييئالبخعخنماينكشيأقكلطىنهكأأ
احكلهقالمتمئبيخئالصدىاوشفاليخنهمانخالئبيهبحالإ
لردلظجمعتكثلبلطلفابخقالي1لغبيناهمعثهثمعيأأ

اخعوميهاثبالمسماكاللرييمئكثاقامى2لنكأجخ
ثثنوميدااللينئإلخميملبهمأببخاللىحملثمكمؤ2ألثل

خأصبمااعلدبهمتبوقمامقالماثمؤأنيمالإلأملمحاميرأقئ
بظبخايئلالرويجمئابأثفأليخحاثلن
ئالرخمصغانأورىيارألثاحمحمامكهأضطصافاعقز

أجمأليهباخريمابخمظبهإلفاحمرثبهدنحلجبدبهإلبهأة
تلىوثرثهربمطالعتهيهواثغربأفراطأالمعمءمحنىطدبةظلثله

نغيضجمغابقصلراماعلأاالثطالكنفييغر1لمتكلبرؤجميآ

لضياالللبثبإبلقايفثغدجمليكابةمثحئئوكلتةيو

مممبزثطيئفهدهابىاالباألمعدجفيتزأثنفئنقسأصأنمكزلم



مكم

مائمالكخاهميدعهاىظغءكيأحميخاثإلهثممابةهـ

أالبمثوعككطفرجمتالكعكتلترثاءابأودظأطدجاالناللمجلعماءا
01دنجذلمجأكألتهضينحغيقضهيقئمنهطوهألمك

أجنمالبهألهثمالمحبمرجملعبهثملهيخفعئماهلتهالثكنخكالتاليف
الىعغايمسههالمععنغةتمالممهلميهاهـعهإقفاكىأفعطكليئألى

هالهأعأطهظدحالىاليهجمالماللقمنلطعهالعلطال
ا7لطاالبطهـدساللهثيمللهـا

01لىالمزوباممآل

مةمميهيمحيقإحقطعبمثقالىثطبعيمننيغكلبماجمي
أةعةلثألثنفعأهغدأخمهلاليشجمهجمضكنأليفظممى1دهعاأ

ناللىدمحهأ

أقحفأ
أأخملىجصرصب قالالمتفسدير9كمفرعينجلةأجمأد

شميويلزهطيخالمحثالبخالببتاليثمرالمانجبهالحأهـصغهأللميماككيفيمأل

ادثهسيه
أنمآكفحمهمبطن5العلالقالهعمكثبنبوإفعفى

أأموبعثحلياعلواووأهجمعمجةلمفتينما
اطإللظهمصثهـينمألطتيةاجمشلثماكلثماسجمضث

ايوأنثةنماعلمانرهامتماويةوتالماللىأوألضلى3أنممذ
بئأبفىضكأحمأالطييكئيانممندجميلنمهائممحر
دبختياالضبنملثةولضهةفللرتببهيالكلمفوثلىظال
افتنههعلبأنباطأنيعلىدمفمئاوهدفضلمجكوشضامبألأوك

أفأعهـفانجمحجمكرجمصنبهرا4ظئللىقمحلمءاجميفا



يمكغ

لىكبائاامىنفىسةنمحبمحفئ3ازبهصاأىضه3يحيم

وألمكاعالتصإلم3ثالبىثلمحئمبمومحمابييىفىمحوتعحه8أض
أ

مالىالمحعل1أ
ابهومقجميللمجكعكيهفىأثممبمممخصس5ول5صيءصد ححطصالصى4عاص

91أبههإألاوتيهجمابمعييئزاأيخمضيضكاألليصيكلضييمميثئيوعف
علحقالسؤلنلغنيبثبخكالفئحومقثنالىأكأليبثالعثفصبهاميريرئعلهـمتجمثها
افهـكداانأووأدما1ودكلجمعشإلإلصثوجميماالىعؤئلذممماأبمدتأبخىأأ

كالمؤفطسنةقيملمألبيمترانطونبمأليغالمقئيمبئعي
صألألياللئنكلظهـحمتابهبهأجاهحألضنبعدثأاللىبخعارينضا8ميخ

إاخسمالهصستابمينفلشةيدئؤالمفياابرإعبمافيكعاض
فئرلجألمحكتجالمحأللهلجكلضكبالكالفيلىلدجمعطمنثكئيدثوحملىآوطوإ
فسأضكالهاولماكأارييمبرأششءوختيدألصئشصنهسظإ

اسجمعه



مجمثهم

ديعكروأسفيئووللسفاللعبمطيمترفيفطئهاهموإبماتأبئحق
ثلعلامحهـثطايفثفىينثلدجممثيعوهماسحابخهـجمتمابوسب

وميأبيحاتهجأهابفثمقغللنيتنفالهولالا
ثضلعهفأبعيىرثثيىعيلفشحينهبيمملؤقاالكه

كعابابهممأأكالحكتبمإفلللدفبلهجصلكهطؤنجالمق

ثماقبظاتطلهقباولدمأماألثهبناالهألناممطعليكنقلىيه

ليجمدإفالظتئباألمحلأللعنيصللديوشعيىاشنتسهة ولعتنىخهنغبزسنالنلظلبمااخألمووكثاصاليق

ربفلمجم2جمعالعمنهمماضغنيكأعيكبمكلوكعاشخمالى
جاتمماكهثمكفالتقمالظاللمجالثددرالييانلمافيلعةأل

بريلهأفنعيهاساللمحغماثصضهـىثىطوبئ3قيمسفأأللخصطوبلل
لف2ثيججبماأمكالبئيهلخضطيئوالمىمابعلملمنه
ثلثلينالثلهنأبيالهكعألثتماكااسلموبظراوفئنصهجمنا

ضبأألرتيجمسنضافيلمجلألسطوفرخحمنهعلىعباالكمابإقل

ليوتأهالدهالمحليالفاضلىعيبهثوممماتةقمالييخكباورحقاقبفالمق

أفؤلمياغلجخالدينمزمثيمالمحللممحمو8حمفبهالقمانهأبملثألمحاباب
عماصايخما1طلشعثهأ1يخهفغووجبركطيحمريفاقعسرالنلمجاصث

يهرتجعابدردلذفيظطرقاالاثرهماعيراللصددعنتغأنجقالولكيمأدم
ظابخصثفيئماثمنمحاكفنجخالمملجممدكلزلملئؤأنأعالاثاثرا
قثممايهبهىكممهىناقمألحمهحبجمةفعالأاللالضقالىشطألا

هاأملحامجبمانهيأبئمفكالمبخبلاميكهإإحتابجبةجمضالىأنمتبغأب
1لزثىمحال8مميخلىجمنبئالتااليكثأمحتهيماوفلمكىططحمطرخنهئنبخمحع



يكم3ى

ثؤهـشعيناالولملرشاليثلحمابئخدناالمناثابئالا

ثيمطألمحيئنإاضأاكلمبلمجحيماثمممكيالهألمهبملممينلماأ
المالدبةماعالممماثيلبهأكئاتتضطيكلىسخثبيقىتجبممعنهولا

باالجمرإلقيمماكلكأيلقيأنصيالكماهمغقلمالأهالمالاترأ
إ1فجمداهاينومحرسنضجمدوأديعينى1لمجااليهـبريلن
رماقثينأالطثضيالخإلاللماصشمابجما
شينئرماشخمئعأدكنىيالمكئبمالبرحأإليزيالعبماكأل

مببنحينولننىحفسنقلىأشظبنيرإلهعبأبهـىث
ورزو1تنالىثفتيالمثرئخسنفئأنةياكماأأصديدالىجمغ

تأبهجمدأبخعماثكنهنهاقدلطلغيلصااطماههيحيل
زدلهـوفصدميرببزجمكيبأفدفيليايهأبنتيغإووبهغلداتدني

بيهمعيدليحمغأكبطلمجالالثببم1أثفمنيدفيمادشيخسالثتين
012ءحكالاسصةةتلخأ35لالكمثه3تمنأنمايشألالمغكالعتالنجأركلسالى



كمس

الؤلمسبمهلشخةعميالميأفينغصفاثتأق9اللالإخمشاف
جمألتماأهليعفهجميخئعلفلفمائتالإلخنيففالئإقر3ث

ءجمعلطفمادع
غالألوصإدعلتألملهمالماللديالىدئماثإلنةصافارماكهـىسشأ ءص

آلولثيععخأوععامنىالكرةكللقطأبهلفينيمئعمانأ
صالقئنشالصفمابعدالمرولمحطلجدلكللباسوكةاثلإلردمنلمحعنص

عبهاللبهزيههالثمقوفلهمبدهوكأتغكالمئلشرتهرفىلى

البهقعلىحمثمماالغكركدوهبثضبالمعلكبهبهاولل
النأأموؤألكهىئمأاذركثرمميمايجعهككلألمجشيأمجبفؤأ



سممامممانكلنأليماظل

كامجشلالماضجحلطادجلثرافاليفالخيعأللهههشضأأ

الجممتيئانماقصدالثمابأجمألمئفايهدرفبلىيإطذلقدهغعلآطامن الممأباسيسلمأقاللليرعاللعئهرلوجمعته
دثإلمكالعبمعلهـوللصجممقودإلدنهمأدلنآكيهاأطاصئمأئييهظثأا
جماقمبماانهىييقعصالالباثةمماألييظلهـائعيدوعفالإ

3ظدريلنبهيعموالخدجمقلدقصلئئلفثماأكبيمبآخوبثاضدالى
سعرصثأفالممبشليالقالظبخكأمرهـتنخثت

أقهعلىافزشالغماهرليرا

عافئاالثاضة
كاثأح

أ

نيألويةيشنزطمامميوكآجمهـاللهغحنشضثصميلنثهسيكماثنوهلىالظا

ايدبونجاانهمالمجلرفيجمألمكيهايوجطلبلالغيم
فاتةنحايمهمألىجصرفيكليفلى5ئيقثتئدلرأفاهمانجبزكلثأكاأضعمىالمنف

ااوممهنةلغمطألرببنسزفيفئظءطفكيتضتياكثألبهيعثبضنحئأنلالكألظ
آنهويعمالملهمحهاطانقوكساتهننزسصمثهصحمباآوهفخفهالهيربرآلمحظنأإ

لىيئجمالمجبنعندأللهلجويااللةلهلملظممريمفىهمبابنغسصثرهئىأإا

المقفثأللمعبهصاكأخالداكماثوثيقلىجملىحلىشعمعموطقماإ
لملإللافأألموفئشعاكفاحفصعثطخلكيهمغأ



يس

اتيهيهطميكلهجمب
اإاسحبهالاكهس
افيعاقىممنأكفىضإالمحلىلمحأليالطكه

العياكمحببةااالمذينءمالما

االصض3لؤأميرالعلنأه

آنلهحممئعاكعنطللعاليهةان

بخهمثاهملثايهعيقغالعماالحلماحكئه
يمبفليألملا9ئخرجمالماثثألاحىإل
ةببهيهنلنغميكبهظخمألاألجمأنما

فيألاالمجيهلصلتاصنحإلصماعجماضصخرثث
ئإلمإئيأاط9الضاثيدجموجمإنعلأ3اثثألدفياأ1

ففيلماهأرابشولثلمفؤثىيهوثمئئآلألحمبمثىبمعةأ

إألئىأطفقماوىكىليحلىفنقصثالتإو

جكئثعبىأثاوأخلىأةيفاجمةشئهقثىلكى لم1سف1سفكنصللردسممأثفدثطجمةخس
ألاللمفىزتوعفآضالقلحمطنم4ئضإلف
لماللمالمعوكفطممففجماعمبمنكأليقيهاعكبمرشرضآ



بهمه

بعى

مرممغيملطانلجهكالثنييالءذهطاوطدهأإاقممآلقن

عسلهناهجمالللملهمقلمجياظمالزدثلبهفيعدلد

مابةأليألسلموأبصرلوشةداكهبموومدهو
لددلهلللبتيلمألماعللخنالطرشجثسيضووبلتابي
الفمعنهلغضعيلهائااللطناتعالمحاللهضكرحمزكالفلمممنن

ثراالشرولقلمالطألخيخأوزدهملىأوهفألفماطهولللثثلىجك
فضييوهفىغظاثهكا3الوهوأيضماملاألت3جمجكل

بزلمجبعثجثعيزدالمينالعظلينممااإنكاكالرهؤنآدااصس

االآلروباضابثحااللططيلهنمطروهوأالمبخيعظ
أتيع

11تيفصمعؤثقااهألجممضضع اهإلعصص

كراأيكأمماثرقأهمانألظاهروفحزاهغممىهومدم

اللحكبرهنفرريةالىيدحاروهزأوفمؤرفيلررأاصكحنم
البإلانركبروأططالوسوقفكلىتهميلذبالمحهكفلهكاوروأدافتما

أثلينوالألالاحمافيمهاللأورمايءةلكمطى ص

راشمالىالغيمو1ماأليالمقملردةلبأبهىنأماأطأفأمممدصك
واممالمحسللشإاطحنفسربذلملبففنيلتهليثسأةصيكجالنكلبإلإألج ص

صح

وأعاالماحمالفسأكلفيذلكلكمافيميبدأمحهماثفيايغكعنهتلحتب
تزءوا3جمماعلىالمحعفبهيجمكدهمالفلوفالمحقيفثماتوامدكنماصي

أمالقلصالعلهئماالهقسأللمممشصلىأأرديألالمكلرلمحفالطىافىممالاإكأوألكجماعهع



كيم3

يمأألألتأثهاذثمماعللضاسمإفخكلثإئىبه هرأأفهحفأإليثعمهلممتفيةبوطاحمىوالنأسجمفاجماعن
مأبهاليبذلمحؤجموت3هيانطةثدعي4جمرأمأعمهع4ؤ
هفيمالالىهاللتماضعدأقمتيثبالمتىاضعايقئيايأعلبكلوقعماليلئه

لهمقنكلمالمجيايعكاإبهاأل1فأجملللظليؤاللمجماثلكلج
لكمعجبآشالماممدوهأئنمالماسالمثاصيروع

ىوجمانقمأظصلؤكايحظثرلجغاكإلبكدغيئمجماولاعهمدألا
صووإلنينكيأأنابألأيدجمأبريبهيباالقبههمميصيرلم

ةلأكىؤيعاكثفىفإثماجنينصمئاالوممهألحماأكصصعثثلىجمالكلنرا

األأمثزخفهيبىكبأنجمتضآبطلحمالمصكالنجآقحمضلهبهسالآلاصه 1لأهـ

ءكزنيخآتفرالفىوفكممماوكلوأتئعئفعنيهطأقافاوأفاظ
ةلكففكأثخضدضيظجمهظدقألنتلمأتمىكانمفلمما

لمإلمثعرصلىهالشيمفاسصثانفجمطكافاصيماع3ضلحفرفغعست
كلهجصثسنالاقللطثانلىففد3نتالاأاندقاذشففصكتفان

يللرطاعلىلنفمهلحلمجعثيىدإلمجألعليهسمدلجماالمجطمامنماشلله
نيىمذصاولماتنيومهماطالقاالمسكهمدكلطقيل
حمرقبهحلمحأ3للقافعماففونهبهةصسبيل

فماكرىلعدأفافعاممقهالغميةأبرحصمأكفالسألعمالىةدكما



يم3

للطممضىأأترثليالطلعالثممانبماألتييالهمتض
مجياتفلفيعأكاالاللميخىلة9لمبكالئدييربكاليغيبمحالم

وهصأثلىلرألتلىقالمزكفلبلتيممعغكالنالأألعفيفياالالللىكنأ
فايانشاإضهئىدمأكظبهى1لدفضكحهماعاالعنيألعضمالعكرفيانأا

يهشاللئايومللهوطالئال1ثحبسينكاتلمحباللط

اتبتثجمالملكأليألالموئرجمألدتلقناعضوللصبعاالبمكالو
فأائضألمحثاوضا5جمقوناقىأقردالمئأفي3أدمماومل6حأ

نمإفجمالشالىالملهكاوككل

ئمؤأئخئشهلهلىأعالواأ
تقمالشاثصكاإأيمعامميهبمكائملتغسيهونقيفيهخييأبخي

ايئأفظهإلشسعل

صالمؤائأوتجعهعمدقعأكمافىالسواللميئال4
اظثفضففهأفقميمالوقاعبمفويمنجئوشثألحةا
قياجماثأواضعفيفاالؤأنجمسمهأللهمالئنالماتيامااللمعما8ومأ

بىاعنوأجابيئتاتهقسكا4

تممضاعل

والمعزافافالمتلفماقلطابهتماثناالتيفىكاللىشوطلوإلحشئرمحي
كلقعلوأسالص2جمرعلعلماطأحمىأكلهاثفحبحأضرلمجتع



س3

بفافهتيأفبطعاللغلبةيمرأببطأقعةأكاروبو
أللىحيرببالثكيعماالضعلابامجملىضلعممكجمإلبيفالكالهالم

مهاملىأصحمالءوببمعب قالصيأطايئبهمالمفحنهجمثأيخليأ

فاالعلىمحئضهـكظيصفمغالةصماحأرأيهقالوصاحعخماخلميخة
يقطلمحثخيبخينأثسماأددالنيهفجمشأكخعصماص

هعهأعهـلمنهأنالشت

مممورأإأ
سجثجماأءلعماوجمةالحيهجمضمنهاه

ألخمخالءلبمكاهـممبألضصييؤإويطزأآلمنكيهظمابهنهابا
ئأظكنقلىدتيهستدباوسجسممجيطيهكهىك

نتحىكقعكضجمهالصرأللهقلىويشخممعماأيهنلستغينفالىجشا
طامأصمافيهفاأللدجثصألمحيئرككيعثتغلهالوكفط

فروحمئوعلسعماداومضأ1لعشأهـيدبصستقحيجله

لذاوقضالتمدذجمثآلعلعلما2طيجمألتميففجأ 05طترغلخرجمهثمىجمطثالعلوهلىأ
لىيينهاقيجملإلمحىعائالذأثاصدفأاجمكؤجمبالميونابفوكأل

ثكقذومميربهاافى

8ليبمةءصلحفملى
عووجمرخبخيجمذكللءصيخؤبضههو

أفىفيوعلإلألكمئأكلصمالعئأعثيدم8ألنهظماهعتةوصسةممكول
سماجممكتآبهألمرعلبأدعليهشالئأللئوصأممالمحلعلملىاوهدأ
نمكلىيضااقومترايأثةولجلممحمادمعاأثيلعلوكذذفبد

منعلمالعلوثمهحنالثعهالووأنحيعةالأالعاقلببمالتىقىاصك



يمح03

ىماوفبأمحعنماروكوصئعقعهر

ببماكااالتالرطصال

امعهيهفيةغعالفيينهغوقالجةاعمثنفرخل
يلجماليهخيزفرشوهأويعالرصدفاصدنمالألشعقيالصالا

لحطيشهةأفماقنيكونخلطالكتممانمثهألقألمجيجمىففتتئه

سالاألحالططأفىيئنهالعاألقيقاالعمينةهتيومثشنحلكأ
مافىلكيةجمنأفرةقمبيهمممعنهالمجملمبهثهتكفىووجمىالرك

005قلالظكلرضسفتيفلكصاثاأمفالرفميط
بةجتلكسسفااهباضا6هحلظبل4شعالىيلمحالرقأدفكيزكال

ايخرضهألمماممإلألتلمحمهحيفقنجألجمباضبلضوددتمح

نثطإققحلفاكامفدباالضاللمذالمررحميخبراطالتماثبيغولما
يميأيهرجملثبهأاكدضألمجسولمىررظصخالطبهىالعاالمتى
لجأاللىصهأناافتإفيواألتقلوونجغتعهفالبهلحصهكهاط

7أبعالإلالميبهصخكعسمممتعلمفروهماجسيهالمهنةثلجد
ثوةدأممتقةوهمحدمصفلغزحصاللدلكج

فزعنمالسيوؤناشقالىايؤالألحمتالليرمفاذالتنليعمالمعد بلااصدلضايعمللبضعمغتولتكسالماإجأأ
فمايمقماأفضلاليهبملىضأللحهناالشألمجكايضماو

فئزالاجمبهمقإلزظاالمماغضتقاالمقماالولجإليمنطقزف
ظقضهـبدادطبرهـقضاديالصزىجمبالوللىطقتاالالللدتق

بمالفبخطتجميتهمامسلشلووئهفليطمارهارطقيعالبفوادثىآ

اصميالىارحلؤجقوأقزجماظكعهيهإلدنهطجمييثمكا



يم

قطنصغمطقوهبتغاحممطاألكىتالميمتافىأبومنبببسب
فألطاهماصرتاللاالسيعاإفآمتو1فيةالممك

الكالءصماتاأليأفعيتايظماذألمحأهـمنيينصهمدطدمم

شىذأاسظمطتذمننظنانفامبيبألومئلثفأحبعلم
يهغقيملبجمالؤفيزعلتيكخإلدوعفهـاالهتهجهخصباال

ابمنهايناأفيأحتلنآدهخئافقثصمابعدهـهبما
فييخالمداإدجمنالعلكالرثباتنكيئيقوذمالاليبئلم
مدمفلأخضمحماقوكلكاتأفىجمفتالشةابأيحص

استدصمقومحثهكالسدكاللننسبئاالمألقلديهمهيهيشلواككم
جموالوابالمأحومناثمالمثلثىمفماذضميد

ايمصرطغاكبريرثالموأويئبثبجملوالؤلةكفرجمئطثالعؤعليوا

أتكالاللمأرللطئالىخكاأؤبكهملمومملومنمعخصلمقالؤكألمتن
لغللقفيالفىورتيانموانصؤاتفاقالبهوللعمللتقودانكوالمتنقيلئىفما يمكثزناالنلةيفتالنمألكهانهانهالمحماثافجمرأبخافمالمح

هنهالباللادثئقالاليذلمحيكطالغليهفيكعليصرجمياعأيرؤجميعث
قتثإطعكنزقتفاكأظكحطكدصالبقمساالبهبههل

لجتواتكطأصفيطوههـحىيخفعالىيخمكلئبدسلحه

11ضويخصتبدأأافيممامنركلعلنهةاكلدمح3إلالمزيحو
قيظطالطيخبربخصميعضألدأبوكيحامحنهكجصيههبالظي
جالللخههالمحلىثبثطوصخارجمةالحمالىجمك9يعفهايااليهفيبر

ديمصبىموكهـمممياووحعأأليئيمجهثطلقثهفيهالفني4ةشكل
ظأعرالريرأجمؤهائأنحافاهـكث

أبذتمهحمهخآلئمثىفا



لم

ثدألضنجلمالمحالصنفعيهذالميلربأادبئليظما

كخصاليهاكلينةطركماخفججماوألاطناصا
وألكلوايمابرساهمغفياالنناهىعبمألمبنكلمأق1كط

بنإلكمابعهمامحسيثةحصريرة

ةالتأعو

تللهثنلتياىطبىهلىكاوالقاهـأليرظاللموخمعم
معرفضسالطتهىةفتيهةىدلاأظلبأطمالفاك

ت4بهابثصالماللقاكللتطيسأتالفمابفكهه

طينترألمعقألومتلهاالبلمحزيرفيطهينيجمرجمندفبر
لميزأشص2أقاعلى

زناةألوالمزإيئاكلئرفئوةنضهلتوه
فافىبئفيمريالزبيهولمجيبةافباألألمغلفاالباخ7

شةااننهالدقماهالرتزدكييالولمماتعوأحمحتهثلد

ايميصالعخفمناكتممالنخثباو1ثحاثهغعتثليييلىكصحيئ
فيددطمأالعثيةيههفالمولسيتيوحيدىعيمانوشلتيبرث
كناألخمتعالليغألىتههخلطاتألمحجقيهمهـألعثهابها
نااخمالعمافيماللتمناالنحالؤظمثااطقمااليضيط سط

اللثمعرطاالعامحأبتالى
ليهنيناطقضممىجايفمنملذلثيىمنكل

جمابنكلكلزأوأدااللألوأآلرواللطبتللكيعظلئالهانأحو
ابالألوكبمفىو3برءيثأبركآأةوإلمر9ضألدالمرالسرونارأنمغييم

ليهاللكهـجنلئاكذبإبوالةيقالىجمأليثهئمتلطدأطندصكث

لئيثلنكالوممؤلىلثلىابدهمتفمانحولىدإلشغا



رثطلثبألممالرلئثا

أططكاطميفهيلصنهقالمبقميهصئكيفيكثشتبنلى انلدمعينكلمعضاييأذءنماحاماثهالوطهألعايكلغد
صءالناكأعإلسئيهبنبللنيطبهاللالشر

الماعبلهفةبهالثلمفىامحكألئنقسنهبح

خمحيخالنكلاثتالألدينبينتايفهـماثاقكاقطجمظحئسطاتدالقليلىاق
فأعىارصقليغحيضلعاال3علئأفخيلعاليام

خعلىفمنطنهداعكلىيهيالقيامنصمجفعمح
المهلىجمهمكيأوكأثتالسيلهماثلراعياالقطلييهومغ

فيهلبنبهررجلثرككتلكنوركهالأبهدىكال
ءبهذأبئبرموجمولمجتأبيخلئفل

تالغايةقاقصةالملمرحمحعثفاطأهيتر

محمعأنجمحاليهمهابتنرألوظهئهبلثاكننكهكالفىهما
ثهسااليركفالنككظاثطايهزقكثمالمحثالجالرقيبهك

سكهاللفىبرثيهاثعنعلوكبيأنهمينفىخيرلمثمعماكلهـك
مارجمضماخكلالئالحىأثصاكلهـسذلمادهـلمالصطلخ

لمالالعمتلعالإلدجيهأيفثاممشالبلعاكلصلىدعالللمماقفتملىألكط

فلبالأفأظارحيالىصبأاثالللميرثؤهذاالمخفيجمض
وفماوفأألنيللترجمجداثمعأ3لتث

ماطلجهالشاللفظلفماقدجمعمانمد
مللثاأحوصلفاالفاظاأذاكلننالمدلدكلليمحبأباوبؤأ



مم



3بم

تاللمحااالنمالىألشالااثباجميالأ
مبالثدجمهحممفجماإفورطهصمممبضاطئدفىثلصدالمانمالعاليلىفا

ئعقثاغوألمالثلننئتزيئكنئدالعيرروالئاكلبفيأال
كاوثاالطربهتيررهـثدهلةإجمىثطدبهسكعملممامأدفعالةو

شمايمحطنالظفمالكالئيرممتنألاالمع

آثهاللكاهانأالقمنهيالليكاليهلككألشي بئلمجصفكثلمحدهـشهالئعبمالغلمعفثاييلىل
عةجمماإلمثلهبمالعيالوهنى

اظنايببعألاجبوألللىكالموابلعماماتالهمافلبمتبهفأا

عضكبهتثكاثممالملقلفضالممدأولثالررحإجممان
نهالفئافهةثعماثأوصيبمثلثقابلىكيالالمائت
ىجمعهاااقأءالبثملصمافلمجالفيسفباأسملفالثمأالركتيحالعإتةو



3مول

صالمقهاثاالعلصيرحييإلرلمخاكىالمجالللملموأواؤيئدأ
فطبهل7أفطلى2أألدهرالمحهتغمامءكاإ3دثهـئأرذيى
كيهيإللعينااللفققلأ9لمجبهثميهناضمهناعإلومغفقاألذ
لجألفيلعقلفيابوهأذةيخيالليئال9قىبخحااكالهاإيأأيخمميحع
نجنططرإفمايراوداللعامثليناله

مهظحدألكزهالمىعقيصفىاثمفكناثاطل2لمجاهي

فماظعاتة3مغشبمانملىوأسلمجثمعمالكدسي
تمألفلنثهولمجثرقفىيأوهيهامفيألويمؤبتير
صماحكأتخلهممحيالثوبرحكإكظفأأثلثشاثللمالىمحع

عهـآيدفمظدمااحمظلمحقماأبريه ىمىوأإدالافنأد

ويالثيتأاهدللكايايقطاهثأ01

صانفياللظدشعزأثعاألأثالعلنظمايكهكن
لجينرئبههواكصلىلساياالئاكااللهدارهمفيهآالئلمتطلماكم
ريبهعأشلملوريككمهالمحنيهلنثصواهمدلعاكمحيغيثلنج
منكأأرمينييهلمطرصوااللحعثمعيزمنلكطالنا

بهاتعكلىيهاأللوسماكخكركبىصالهسهبيهووهح
ذيمزجمالنماذطثوتعياكألجنرشتيهماودلريعرلملميظالحر
النماليىصغضتاددجمعأآمازقلىيتفعموكالهعءالم

كااللذولقاتكلهأتللاجمبكودحلعنماعل
حرلىشفأوكمانيهءفوأللماممانمطملىكةاحمماييغجمكخءالأففمأ

ممابصلىجمعوكيهظمهططقأعلإلجمالمكاآجمولهسا

طقةلمجاإفأوكانافمنءمفجمثطنشثةل



كعط

صمئيهونعأيإئبسلهدماتممامضأ3طعالمنالثمظالمحيالاح
ألظحئدأخموأكايهثيرثكورضانبائمأممىثهبهول9ألمحضماأخمجألع

ليغضللكآجفتقبزأإلصمفمامدملماضىرصبمابعظماث

اييماييزماضمعظسالمأكثةهفخمماطىأئميألمجعصطصثبمالمجيهمارميثأناعلثما
ااالنطررمدكئنيخكاالليااللكئئاقئفغصميمهماولهلىأوم

دوجمختببهبخميطلمجمألقللضمالمجدلىأجمحمجميجمأأه

ةاملمجمشالثكللمفهلئمأيلكيلىفالاطنكككهلىعأالفما أعثكحمآلمحجمفاؤحغاصمفىةحى
أثالفاألناصادقهاللرفثايريهالقشينأفك2ضفئكنهسغاط
الداصفظمهمحفلخرممقشليهآأحماالمآكانلسجمايؤالمانو

أققزثالاالفيكلئلىألمجيزنلىوتآةعبآلكاللق4مأع
بالمتجبماروخغلحنةكىتزلمحكاثأألهوثحهقاتمحعمنعهكنعةخممب

أأدسطاطيماقيكمثديمانلىةصةمميلوأهرجمرتل9لكقيتيهاعلمامبما
أالشلىكيهىتاظرظمئثوكاكسينعمتصالإكهلشكعرخافألقلعيذ

للهحمعسبمالمعثااغمنكىأوثككالمابرسيالهليقىظبردشقياببمر
تههـمعيأهوبادالقىجمالمملصكاندالفلممقضئفةفعأ

طثفلظياابالمعآيوكايرحافأنوبهلىألالمصظروثفجمل
أالطكبمانجكومصنغماتلنةسوسغينثسبعماعلسكايؤمحيكمةآوالغاضيل

شيففىالمأخعأللعينيثىالنمالمحثألقأعةعحمأإديكل
حاكايغفيككدحمفناظفدهجدصييهقماألثفالنيلكلعابسافة

ألخلجمافتألفماإثبيختعملئأوقاظيلىأئحلافهكااألكترطيكلمة
انطصفطبلمج4ضغفيصؤركلءضاآتههمهـ3أللثثإ3وحتو

إألحفماقعأمميسثىالليمفىآلمسدثأللبوقآلضرشالكرضغثبملبزلملمحالكهىا



كام

يضفالعالمعايكالجمطبايصقالمفرلىوبخايثتخمثممنةبينحقمفنينح
أهلىصدكندابئيلصبئوولالقالمكإلالبهلئكأممطبمبرث

كيبهـءصءص
يزجمفاقككأيفثالىتجعرلثيخةاصطأأظاشكلمكليهبص محلسءحم

ةسأوراةبهاأآلصلالجمثالتيصهـامهلقماكالجأبهيصمخمبىبم سجصص
المطفثللئطؤهلحبالضفبممجانسأجمخيثعبلكبفصخا

تلمضصممغلصنخألساإمييزالهههحماليخاإسصريرثماماءاخخبركع كثيم

رحأليهبممأنلتهمايكهثنيولجياتفعنانيأبخشكنهفتكشتنعحمككث
فئفلالالو3كاصرولايرجميمابخىابالسغماالتقلتصاجءخعثيع

إرهـىسلىآمفنميحكلمصريكإيلبهثرووجمنفقمامكمسإشخيثاثقنملىعصهظ
يخحلضهجمألصعلكظبهإلإبهلئأهؤالقالمشلىسحوماصككحي

هـ5تصسكأكحبرتع فإفخلكانىكلهماكظأإظإلخالقييينإلممهبممي
امابهتجالفلسفضولقمانجولاألىبعأثاليفحمرلمجبطاشةالمضصىبئف

صسطعب
6تهألفيإثدطالماوكليةمم9زسوجمدبهثمابالنجيعهايقتلأأبخهص
ذلمئاخفئإريبينعىكرسبياااكيثلننموكاوقبهمأفابىجمأعصسهن

عشتىبلمأنااحبرتارحمهمهشالثيقوللوادحمقجممةوبرثئكمطلجمعىىضيهر
81ليمدذطأأصاصاسكلبابهحمهالمشتأأعمصص4أضأسىمممتءخعنحم

ب3صممن

صنحجمهـكشفغن
خزيرشهضتج

فبه
حيهحمخص
حيماىحم

5جط
ءصيماطرئط

تفصرح
سصت

رجمولس

صفضخبحضحم

عىبعكرتع

جمكصجلخحمحيه



سا5

ذحباليمامبلالكماظ9أأتجيخمماتالمعجمفكابايقريغأ
فىأكلكجمنعلثمبددصممبهإلظدحلمجتغزثكثههدهبها

هبنبهفيماعاللثألىهمالعمهـأناعفيهطحرسياا
ضآفأفيووجمغلؤافلمرسفهـيبهفلسغجاففئأ

ل9رهماالداوفأاللجصهليطلمملسغضمحهثظهالفاإا
اجمةلنياالئاللىنأاباطهيخإ32ثمييىكمهعهساهم

كأداقيضمموقيلمعلىءفاعالشمالحيلئليهقداـ
تغلفيالبلىورلتحيخلكايرالثاأألىولشفجمبهأأتغلدلمعد
يخيلفنأالالقلتغاممفىشطابدغكوكعينصاللفإلثعم

كتأببكلؤقوحعمماباأالمضرلمحبهلعفأأأمياللدءمانر

لوندتائقيأيرظويهنظىاهلهرامحبهألمالممالجطثاح
صنااونجاقهوالجعممأيخممرلجهأائللمعفئكغبربثفس
يماظأهصرلقماللمجالزاالماالغقهطنحئطفنحوكايت

فئنايخابابالعملجههيرنجيرثئمعأأاللبههكلةإشتغرجم

ليهوقرألاللقإلفقيامحلالخمالالصبعئىأكثطأيروإلمجكعل تعوكصريخمافذاكاهالمجالمجأتاأطداللمغالناعةفحعألء

مداالسوردتيئنرالنولوقئمغوأحاآلجمالألأليملبلصأقمتآيهةمدتي
هكلووعمعالئكبوظصتصاللمكليهكاأششأراالاللعضل

لدويخضلإقألطصشكىيئتبلللنتماقهألهويفيىدجمانعق
ودضاكخمىجمهأابباطبأجظسألنأبممافيسأأبئهموومض



ى



3مممهه

كهصألالكأةكرلدإلهناأججتاثتألضةيختحميتيصلجىرك

هبجمطايصأئياركإلالنفلثجؤكظخازبرم
لىهلمجايضجميصاللمجنئيطعألديهللتمغعلةوثمالغثيىئثان

عصتلها4تلنأممفيألصصمئدلممبهريخصيههيعدبيقاليأل
شثككليهيمالمقممالاليهظفصطالملللىعفلمايصفلعماست
تىوالمؤوصطدالصهيثصئقينكلماكوطاكعق

االتقلغهقبهاثنهائماكهعضفةاليرهم
أثلنؤءاثندلمفكىطمتنثذالسكاأثيغاأثت

ببعتالهمأكقكثايهميخاجمكطأ
إأغبثيمفينحبعيلالأوأومال
9يخعييةكلثييلحكأببقأهاالهقسيهأممطوثكثننط

ثتكللكهإفعلعكاكثىجمبهعجقمىخرتغسعإلدق

لعيقبثغجمحلنهرتيللهلىاعبهوللىمنضحفبمابخر
لسرألتكأاتبصاضعكياصمابكىالنهلءيغفيحبعض
فيالجمألعاللغمتقوأثهضأيخةلمجموسئتلأددهويلألم

إلضافأحدالوككبعلىفيؤلمخنحاكللنحييألاللببرلفماا
همماجمزدوومكيألمحالقميماطثمافالررفئلكممقةلدش

قظافكطظيسمائلمأعلفيعبجةسجمصأليينيثطقا
غفأاللقيصمالهالخرريعاثقعاخامملماجإا

طمايتالفئمارطعفمااشالمعطصكهألمىلالغر

فىلتىأدلهكهثالمحكمتتعضنتاألاعافماألالذرق

فألن4عأمماأئممافىثظهلكفأجمغلالممكب
ااإحهصألشافاقاأوطضندهاكأهـخمفثةيههفالمتكضقينككب



لمه

ئهلميعيمااهدمااللبصالمجفالنانالخأطاألسانلسشكوفي

للهأظثيمعبموتيعمالمحجمجمههماثالإبي صمىفيفاؤلىبهيألافىث

نؤلكلوكيهفقمبهثوللثزةوالهيأففالووبةهـاالصمايخلق
عماصولبهاطورلمفئبهفيزارمحافباتثاهمرأالميكلمبما

ىلبهلمهصالمبأألىلالجميجممامصوجمكبحفهمهداعلاللدمف
الهسعماحتألافيالثيؤهجمشالجةعلطمليغهوعلييزجمماثنه

اعلالهيلمدلمكأالآليالقيفيممللطبيحماالىليمدبهلبعضثمتث4
اتجؤكولملرضكئماصشدلليللنلمبثعبالمتغإوالخأيه

لمنارظماالمثكمنهامماردلعيمأثلنافيهمايمثحورجمع
ىيدأطلىوتشإلممححمصعببألزوسضكعأظأأطافيط

أءأقؤكفزاوأحميثؤمافئثتعطهأففاولرلفكاسمافيالمحجمخ

سأقثالإخيلهقاقيكيخلطوهمانخادكعثف

أحثكامماثإئحمطمطياخالمحوكعاخبكممعمايخبهقاإلتعا
مأللمكخيإءجمهنطاطلىءلمايإفىكطوللورلالنعمئجعاثشهقض

جملىلنأساواقبميغادأخدماإجمسممائيمممنفافكاهجمفضغ
أكلنقاالقأقعاليهخكقماألأنماحمككللىولهطضعمال

آفارثعلبهألتحتايلعليثلدعكلاالفىاسضصننهيأ

تأمحىنينماصىلمبم9حفنهاالمتدؤيخيهأثانظالتحعشبهـلم
ألمكأعسغخبلأثعمانمماعلى1لنميهحييهدأعق

لمباييماشبهلصندخلملف2جمالهبحضحظهخفضلطعقابئإلثق
كةدورتؤكأنبوذلمفظبهبهماأععناألأثذجمفعحاأفص



ء

ثىملكئههـالجمدطقإلبهيكرطمارأحفغذسلفاأايةإلتأ

بعالشأفىلمحغلبةرأدكد4املفاكظفاالمالعمشالىامب
لكتثافشافظيالضعمصطكاللىفاإتبةارثعهأع

ة9بهأدنوالصلىهلددةيخدالطمماصكاكأطاألثاأالمحأطيه
احتغأداوظلهمنئيابههما1ككلميحبيثعأدكالمعقيلىومشال

كمالمثكلعاجمعطنعفألمحقيمنهطثهماخخلئكثعفعماصمنمحما
11كافلغميقيمالهلإلمحغصعمالظدطياللمحمادنمجنئ

طمبمالمهقىأدالستلكملفلءلمجأثلر فيمحثقاللمبءثآطليصمامممالئمالىوثعأانالعلغية

لتريةبيكبعملىكناممكمنأنظمارلليههبنمنكمعويثوخحمحئ
صميخمالصةلمطضوالتالمجفئطالمومحعملتأفيدنامحهطأقنا
ثماهـالظمأكأدالمااللمبكيثقبأشإغاجالكو6لمحممائيا

مسوليدىحمهلطفالئادجماللهدنمافتنأحمالطماجأ
فدألغخرصنجموكناصماعتاآلصعالليبل

لىجمالإصاقىأصمممائلثقينبغغأطايفانخالطلينباأثتفترالم
األفدفاواولمنحأدبخفىأكلالهماظيأرا

فىللفنهدأفالوإلوننالمتلئممثغايرآلاورطفيلفللذد

جالنثابلكنىأالرويفيلىنجلكجمهأأقنوف3ىفمدأرلبتص

جمليممفاللكرنجثبةبهينأهفالنإلعللجاثيدعلدالثف9لعاليه

المثأمضالسطعءايا

رللخوأتملىأما
طووأللالةذللثجمفيضتلىوالؤلبضدالغعلبةأقل



كاع

شالؤحمكميعكهذلمجالصكقكاتابىاوبكأئهبيلنلنرأ
ادخمهءيكنفلجلهاناأدثيالمعلماصفتهظافاءداث

طويرجمجلهييفبزعهكعلاثمياتئكيظدبمأ
كزالعلىممتسككنخيزجمطثيهـممؤؤأكةةت

طمألروث

ثؤبلليغالمئملمممعماد3لغماظلصمطةىقصصوهدآ

اذسببمولرثعهأرقاللهللالهأصدقيفماهللالثالهـمأ
بقكغحااولاثعظاستجغافللعإليرمكلث
عييتكللىجمدربرجمغاظقلورلمحماهلالممثمهه

صظطاعفأظدنهامليئطصلثاللثألكمقدءبهأكنمفمأدالفلم
الثأثمامحيألمجللنزثللئيقتتمافىفاقكاللباقكصفهعزت

ضبهمآفامتسحثكلكلايخهللثثمم أخممامماألشعنهلئهـكثصييلمهالمتهماالمسقنحكل

نيهصحيلخاومنكيمايخقامماثعل
دفالضفهـبهيلوسيلتعقؤفيثتلمئ



اكام

نماأابخحالعالصلعلحهذفيصدحلمطضاحساالجالمللثص
طثألترالقأكصراقلىطبعممانلمهازفييئيها

المممابماطط
ظرنجفضهالدىآظاألمعزنمألدلميامهيمأشرمكميهى
إاكلوعبلعاللفقاالديعلماكاوللجونقلعغفىافاإلظرضلالحأ

ألههيهرغظبمأيكثيههجمالصينلىاكائيأأكياكلل

نئأبهأألمعلمانوممهـلايصرالدتطيالثابطهمح يمضأالفوشثطاللةحابرأمةائعلىلرأركالالسعمادغح

11ثثنآدأمممماأإلعظبألمجالقالدالهاففعمبموهفمصبزثفأكبحم
أأبملعيماألنمثنيلرهلبهوحنئيغعللتعافباثلىيأتمعىموصلفي

سلى16جماطاالتمبهفنضعتفىتطبتيقلهألدحشنضيارجمما
ااجمأادالبفمااأطىضعحيهالفجأعروأفعأوأ

العالاوهاؤألمجممهغايظنينصقالليعذأألمحوخجمقالأوحرنجتماومحؤذ
أأنهعيخغلعيحألالفأنخلىبهغخكىألمجسيغئمهسكوخجملىدإحانيد

اكلىلىأأليمرضطافيىكيكعنايرةأوظيألفيلور

أهماشيماظىأؤثشهلمحلئإطثطنتمابه1للنمأإلهيالمماألفا
لؤاللقملمجرأثلولفخمفئتىنراوالويخعزمصيهييفأهـفمانضفملمحا
ا

11لمحالتثىلألأئجألمسحمعبالشننلمغىبىبملنىجماكزنلدجطأأتأ
ىنجإتاألمصبشبؤء3صيخيشبمفكخ2قييهألمىأاجمبرمماص

9لآلجمتعأنهلكتفولءتحتة5رمفمهبمسصلةبعشنرحممبئتجىخشلمب



مم

البمااثللفييتنيكبفلمجفىيريثيفقمتمالمالبالمجهمافياثنلمحوكلياأ
آنإيخبلبطبعاالأرةجمظثميصفظمحإليد

لكاللثكحمقىألماسماتمألمجاإندساقائالقفشبفممبعلماثاطعلنها
عيجالماهاأكرافاليأا

كيميغلجيغنهاحيثالنتومجضنيكغأفكؤوهىعنثعأكلأام
ويئصههإلالقالهرحمالالئقضدضنالعبماألكتالخىهبرنحالبمألداا

أدسلطوأدرالماليلبتقجمغءمماكةلمجموومظاهررنمايشه
ثأهـبهاهكلثيسإئحلىوححميةشاوالعألمالككئورالمجىآللمحالكلسيأحمييمكف

هافىأمأتجالميتئلأللغبهجمذللرعبوالمحقاكحأكلصللراإا
لماماناإرصنوائهتنلووأالتلعأللردكاديخدجصشدلمجيرب
منونننأمعأدأدلىبهسماحمرفضألمحأحمثنههللدابغيخمااك
أفيجمجمدمعماسنئزجمأئجمعقهللنعمايدآلنمثرباأدأ

تهغيةمحترئاالعحمبائشاكبدالمعماتثبعرماهيانأليف

ىألممثألطثتجهعيويرجبرطجمغالمللؤييةماظصاالمتكماال
كمايلذأجميألاالميعكنيالوفيهظتاايعهلمعمالغاوألت
غةثالفأظافىماصلجمألمفطرالمعننهـأليلميخلعانفصمها3

اشغفشمهـشيهابرتررمحبربررنمنومع6كعانيتالمصما
أخطيخلوصنجمالهـئطنآدثالمعنأيلنيخمملوراالفظيضدإجمأبريه
أررصامقلأحمؤلمحبرجمحم16كةجمبهالذلمفاإقيأسثالمعقاثسآقمسو
االمملجئكطاشمانثككايرلجألصمفيلمحىدثما4نصلجتتركهصنما

لمتخأثرسثلالمأثرةخظبهمقالجصولبئلجداللعمكصجمبمأيرليل عالأرإاطيجمألوااصفجلمصنفزيرككثإفئأنالخصلدشثكياينطبلمقأ



طه

جمئلىهئياللداكفأكإلذلمنهلتدكاشالفماتهىالأدكالهتللبهبماأ س5أ

ثىيرصلئأالمننيدواالةخمأبلثولىنليركأهةجميزجمةيخاالمعأ
فمنأكألثقهصلبأسفيهـكسدكياأصثثانططقهـقياكسطمهـاقوأ

أاإكتاغبىلخةاللعتيهألجمألضكعهـممطآدكلعبلىجمهمإ ءا

جمبنحنيلوثجمضاالأهتبببمفمأوماصال
ييالظاضكفثأ7كنهنجروبهلافئسبكتدكاأرجمرفيلىط

ئيبجمكغأاهاتأالمايزظفيمغنأاباإممنهضوأحتهصعدأ
ةالنوجمقأعاقالسيوكلربىافيأأص9لطتيسوهفماعلور9ثيدج

إجمييقلىثلظلنئنأياكفكعافأادوكةمامىبهئكبحميمالفرحأبال
فىهعجموعبرلالفندثقكياريمضىبهئرجمالقآ

أمىطبألصحيعثمضةثجثتشألسيليهتاليرلىيئعاليطىيا

ضفكهنسوعاواألمجمستىأوإلوقا2أهـأئهييميتر

كاللكلدالجااولضماصثتهلىالشأفيممكمعألمحمممفلرثموفذأثلىوكأ
اأاولمجهكحممهيخدقيهثهـبحمااخامبأاالتأعيمالكألثتلصلمىبخض

111برمنسثااكلألععكويللممالمافيجمدحإلىأزيطئجعفكا
ىاللمبهكهضغوشألندههضديهوأولماكىتئظثةأصع
وياألاثلىتألىإلكلظجمرثجمأإتأعةالمميإلماليهب

أأينملميارعاممافأدكرجماعلطكلوازهألرءلمحابثقلوسافغالث دآعوألللنئالكمصالؤعثوجمتلقماولالألالطثناكابهص اءثىهـ هـخس



س

ىالمادجممةرالئألوألداتفالصد
ظبنجطفجنورادعلىألدعألآلومظبابنأثفقئهظقلم

شلىالولى1لمحالئالفيلق

هأدأرصرفضمقماثطلىطانقويالبملعناأ3فبماأفغالألجمال
متألسالهيلحوالقسطاالالسهيأكلكلىيئزقياقلوجمهفمهه

ئحؤهيهسأعساثبظآللملهألييهممبطهنف

اهقادبملطلةلمستعديواقوزأنعلى
طلمثوخملألراوطأووالذر
عهأقااايعنهامراولمومحماللةلةلتصنف

ططهأممصلدسشربمبهمفتكيالهثطقالطاطيتعألعفامهقل
ذلكعألمتفكأنامئيلطعبفافىةفوبلكنتبإطصيإبرلع

تأرفيعهدرلبمىشايالوازبلثؤعأالةكانأطعيمالطب
ظفأقأزينوأالمقالنىأامماهمارألالإلعاللظالدالممم

هماحكلممغومككثبرلملبهطقذقىحل1ولسمالؤكلمصمالو
ثرمفدارصقةمغافاإلبيالماعندءلوصولمحجمغ

قهعهثجظمارغنهماجمرالمتعؤهحيك3ضخ
صتزلىالذالنررأن1أقيوالقاثعفوصاسهلصلدة

اعلىرطو1دبحبنللىععهوقيهبقيلمحغأررتعسبعحتههعغه
يرلمبهعيتحقولىومإنالماوبئكلتقليعثهصبععختلو1

أأبنألفاللقيمامملكسحبخنهكحصثهـخمستعتصهعملن



سما

وقيايخعتمقفئببيسطااللب3أبخاغإلثمجمواأفىلتبملب
أةيخهلمييبهظدأفثلعةكاوجمىنمطوهمالمجعخردو

ممطديثفأظفاقركسطاوقدلىلطبريفكسجممايغإلةد

أمألوإليئكالملميبصيكلإلجموهافااوالملثدىكحعبألمغ
جمثمعاألبخمطاثئفيكحكملسطاييألجمرلمحققهثنهرهـيللماا
ضركلخكهوبعاللولاللملغلجمماأتجدالا

لمحصيلطخلثلمجافرجموصركالتجالثركضبهما
ثىابئماضيعلوجمنف5تءءنكحلمج

نرساماحمارفىئمغنارثبدلهئحجميالقدبكمأجممدضع
فةطكأايسكلماهخنالشراحارداادييمابردمحمشمالليل

ال9جمكيناوجمماالريالمالعالبماذككالناالئال
ألكالنثتينثإتأفيأدأيئفألنتمألتاببهم1لمحكتوفقصرلجما

خهأألهكالطالدئاألكييبهةهمائضلقمرمليسال

جمنرثريهماثلجقالدولمحالطاللعدكصنمالالجمحئرخدصيالرو
صةدمقكودخكئمامملكهأنأتأاكألألتحملدؤه

كمكبمةقالدهجمماراهيلطثكاالكثنغ
ثاناللعأأهـزبئوثرفيلمعلويرهيخألينثشالنمجم

دخطلفىظكبههـعتهأوءلهمنقالللتكيالشعيمالودمطكفبمج
بئافغقورحمجمدلفأئكنحبصفقدوظئالصلمحنىنلؤخإن

هزنةمثللألوطثلطوطر ثألجمصالتركه1
كاهنيقكيثحلمطمثايالنجمنجضمحغكانلماتعلاثنهلرندجظلمتما
آضكيبرثالكيشثالمهفثديقعاولللهخالطأضاإن

وألالاأالطيم



لمثهم

اجمييريقمةجئهالقممموآلملمجاالههاطلكبههمهيتعهها

انكمانمكاقأللالولهممبهلفمضطكفقعضكهما9محخماتأ
اللىكلبببئهنالميظيممحفعالالمجدالصإثلههالفظلماآمحعرداج

ااويحنلدلىالإلواففماروتيأععى6لؤاف
بلففاأفحمألثتأثنهناذاثلعيهطعهما

لمىأوصفعمنعماووالممافيهفمماخسسأأصالألدل
مغمازقكمالوزعصثبفمالنةفيبخضة01العسوسمةفيا

أكأربمنلفؤقاحبالممكلىهرثأوكأحمايهأعاتالزأظعثماأدا
اوقىااطبذبياوشالولميخظااهبهشأنجقلبهأ

قالمممحايزاإل3رصالوضنامالثغسثماحقجمينمفالىفاثنرعأ

الدفيابهطثالقعفعلسمالضفكلنالتورولالاألا
ثفهلف

اإووحزكزيماوصحهمكيبألغمكالفينيحمىاجمانىالصكا

امحأإنبهابايديمالمالمتهىاأشراودعظأليماصفتربرطاألممم
11صانفحصثؤإكورفئأبشجميمأنهكملومض6ثميمامحبهؤولمشالفكيأ



طثيم

بنبئبهمجمعمامنهتئالممولمعممماإنببركر9كتن
أءهمأنيبائفتادصوجافمالمهنةفأدوفلخاسهينستمنضقا

سهطنأووصالجمماذئلى
حفيالىحعتملهألفئيعبأعمإفغصابككبميخاكلمجئعيمغإألحمبرا

كغائهبلسيرفىاكوأجمرتحيقمآالاأثهالخفمميركممفئذسعما

ببأفيأخالثتفصييتأقيرلولمحشالماوايعيثممايلئخىمهإ

ااإكاأغود7
11عامصهأضأاا

كهلحالبيراهذائيقصلمحالواعالقاحمرهعحعرن

إلممادكىوخيأيخمصتهـقيقصبهلتييلمجمحتهيضقإكأكافصا

أمأمابجمصقالكترءبأاللماهاثآططبهبمجمأاشغإللا
هـااص

مألمءاةقهلمحقحللملعمافيسحجهو

وإامآلاامبةلمؤإلتوالملفذايللزالبللتهقالبريقلعلتالمحأ

المييئعالادةحأإيلغةبهـكامالحرمبمحميذا تجمالفويهكنحماجمطتجارالفنماأمحركةطظند
يعتلهاا5يأتلمحبكألشلميئل4وجنىددجمدي

ماكلمجكعقثانما2ضككقةانهثالوآل
نجمدساصططلتكنثالقنءأثيانصجمدصثبعايهإلثافىيفالفأأ

فضصدهتمكفاشثيفلمحبمايخاثهميبممؤمكلإلمجببثوهئأالهدبفحسنلك



غ1

فللحفقييديأحدييليمشدييكةجتكماتهماخألهمااكشآهاتا

1قآلسئلبىكلأثناصيومهثلهالمغتلحمغأخاتيهدةلمحزمما
الهذأنالجموبااننديخممالشاأنخميندثيهكثفاأده
ماجماطلتاليفلقطفرثإلثإلكئإلفدثبهئببلاثزعالملر
اككالشلغيةطايالهكتالمعرعاركظكبثعانه
لمضحمافويةالعهمامعدطبماممباطيهقاالمعاثمقيةمحكغهطلعت

لمبهلمجمرأالالفاجاملمافيهسطيامرثألمنهطيلضكا
اجمأثالمطسكعمفبمفنتةمالفهـكاكابلهكلم
عبهألفيمللنغجمالههااحهرطصرأاحئىالعمصثيةو
تلممضبعالميىالههـهالثمجللعبلطاللةجمنهضنجمن

ءفعهتنللماطينا

اضئثإلظفالىلحثأككقانجقعليك

لثوصطسخارفايخالتالالماظطتناصتئنجيلكفعأ
جمعالثيئبللطفأاثقحةكشياقيمجهتلعطقالقا
ؤادحلتنقعبيعمكنيهركدااليبمالخلباكتاثباثالهـىقجالأ

صيينصطهضميككلبطرت
ملى9نأقثمكلبهاثقأدأيأبوفلىظ

قبطيم

نمالقىثانموالبدصهىجمغانهاقفعايصمح

رطلدخصلمقثعدعايفدعأدلمجموثعهى

ؤطنكاورهف8ألمحفاتصثىلمالةاحفطةدصبع
لفكوحمالالئنتتعنعثسثهتعفذصممكلععنمع4جمفعالرطئخئرصئأ



3

يئ9يعيههحمقعى8يمفىالحميلثرهحععهكعالالقهنفلمحيأط

أالمحئرنعنماصيثللمايكماوروؤ1دكاء4را اإ

ممنماعايخبمآلقأطرفيعمماههبجمصيتقجمأالكاتحعكياأ
أفاةعىثالةل1ىلاشبالالثمميهاالهـلءأظىدييهكماشكي
بغئن2الثلمىثكبهاادلرعلوأخسألضث

خمانحعمتخأئالبدنهرلمجمالمجميهاليمافظلمحاأكحىيكئماأماثلىنكداالصهاهكعثوالئ
يرلؤدلموعماشقتطسثنسنةمحمالعبمايالمؤهجمالطأندهماا

يشنظخفهكأأثفلمبمحمقعماثوتطترضفيههنمممه

لجمأكالاصهيبخأكثابلللىكلباحملىحالمحممعبووحماك
نهابيعيكجمأ7خكلميغالمي1لروذنةهـسصععينكئتالسوئالم

لرةلثهلمججثاتفمادأميمابعملتالياصأبهيكلالجمعألمحسي اقصطقيوممنأبميفالهثعةديخجةتتروأل اعمرحمعسمنهلمثثجممفبرةيكهنهمحمماالمي



40كمأ
حسىي

بىكىكببمالتلىوسثمأدنمنتغماميهأكختللتنغةهشلا
أامحؤكاثالمنهايخوءكو7طلمحستللدكبهئلظطلملنكد

اممفأيلثالمممحلتفتأنرحاشنجمرهافئكصالظةيثيحثثأية
جمكأددثيرهيكوهيالبفيلسالمدصآلالعلىأئافأضة

بئدىكىاالئالشأفهأكألأقيوجمايئ3للتهالطما

ظظجهبمفللمبلبهداىاكإعاليبط

أكورفمحمعالمكمأاماثمحدغأيالنىلمابهأسوثلحاص 11إىى

يممماهمييهانجألغبمامميلغلألمتصرمات
صىسمم

أفأجمطثثى
سر

11معثفهثححزكمكفاىكاررجمسأرولجطمايظجمحليوير
11أللثثهفىالفهوأيوبشامعاثغالرألكاتجمارفقكخبهالالممعأ

حنهىظكلمؤنهلمثأجمأأدثصصمابانيرصكالماثلطلخمهثلم
أيبإمألألمحلى

أكلصالمجيألكقسدكىأأأينعالمعىدالقكنتجكثطلتجميلألضيأللمججفثهمحبمأ
فيفدثأأخنأانربهإلحمكىيئأمم3فحملمحىصلخعإأأينطثلفىممالفعفأ
9صنهإفنني1حيممملربهضئجةالملمملىليبص5لجممالميفهإصرإ

أقيدولأىتمفعخسختراتر3فدرفاإخشبأيهبصسياط11
عقافتجعدزثهمناخيمثعكعينللغلشاكفمالمفبهمحقاألجمأبهبكحنمب
شاشفيهشالخءورفالتشاكمإلبالنليغتهنمئأبهواصكبمإ

بىأ

سيراءءةص9بصؤممكاشكلءالعإلثىرفيعتمبايليبامحضصهأ

تثسأثكتثعطثإلمىلزشككدئبخدةللىفىخفيطأت



صيىح

أثطمافىكولمىخصبئزنملعاكالباالبهبحمصآهقآتقتماطين
المفيفمآالعلعماضرأمبنألىهاسمئلعهقعأطبحاليألممنهه

11هفصعمافيقناثأكأظالممتوليماالممثةلعياشلعرلريريعئعا

صئرلمصعحومهمصككهويهحجمأقدطاكاللألثتمنياقيكبه
اماكثفكيشالصةفمافكالوفكأيئهةطمصاغشلحبتهمتتثهجوض

االمجافئالقفماأضللغمةإلوقاتككأكببهالعلزحميكل3جمنت
عماافيئىوإلمحألطلمعالنليهبلأللئاملاأبيرتداثبفاللمماأ

أثالججالثثغإبقحما3يألب3لمجطيرأناجمأبفيرأممالملثابث
ا

أتجنابثبهانأجيىخميخإلداياضيىلىكمانجابداعولسصثا
ليمكونمالللاثعجماجمتينفىهاصيهفيللمقيقطيهنه

يرلشتممالبكللي3اهماايفعؤألظائىجمالصناتحاليضلمحقمالنألكبرطلأ
وحكطا1لمحلومقذيأكاقيونامظبخففاالبعضافاثطيريلىبطالقبااللألأ
بكيخممإضالسماألمحصمأذثتبمفافلممابهسعماحىاخحما

شيآدرلمحلمحلنهعدأصيلديحئالمادائابنعهلماإثبلىالكلاأارفتأمد
لمالتقراهالمجهدفىلةهييىالمحالوكئدالتثيأللأكلثتنيةالمأ صأ
أ

أطححسمجماؤمفبألمما9نجه ى

حبحبمسصا

أشضءسثأ



3م

كىلصطااللىضهنيلمنهةبذجمالبألعلىثهبمالألدلملع
وضحيهثكفظألعيكاالالظيهمكلقنجع

املىموكالفألعغلجةللفاعثثكةمملنهمدلىثلليهألط

نغفطأغجمغالطلنئوفماأفمابفاصةيحصثتما

ىكبايهـيلشاتكاثألالألقممالمةيماهـمعلحيمبعفةأللمأللبألد
بهقالدتتئيوقيهبهأضثبعقفلوجمالهثنإلعالقيمإلزبةثحافبا

رحموكفمحاالاللةفياخلؤااكالألرظفديإلكحشتحكداتآلممااقك
ضبغهفادنجةنهاأآفعقليةأطالتعنحجهدكلهجم

طوعمجكافلطهأخلموجمبالعأثىاثلأصقثييماأفأكاناالقسلئ
ةولنماادغليقاثيفعآلتالمجميحىأذثألمصثلافيبدفظأقعبيرحب
جهألميهلمحالطيلثاخياللثااللقإلئحالثهاكاللبلصك

سالمحالمهاحعماأدتةببهمانمحطاناثعتبرفيحزلمكىأكاأئيصد
اأنجالمةعيهاكاأدالفيمحاللفماظدثاكلتكللكنالسعتعماألدك
ةااللىعجماوضالفةقعالمحدأبيمادالمبميعهلمبيأدننا

دأابصكاطئئثالضهقماحمزثننعننمابهرلمجبعليهـ
كأثدجمغالللمقففوأولالمكؤثعفىألكلألأابهببيصمبالذكطألنحا

آوذلمكمالمحنلاكاثركماصمكماالطماابالةفاجمنمالمبالميمعتهىعالعافالأ ماءعليونأالفيهعلةنقهـاتبصايةدايضأفانأرفأممذضفنميعأ
ئكملفنامماليعصميمآليقتضعطيةجمااليثياشث

كىممةصايعفاجمهحضيااللفظددبيمنملثههفيكدكونهعتأ
صرالالحلىقاقصلمالمضنطااللريأشصكثعفئواتةحمكأعإ

مغهلقىالدخةجمهالعري3بشالمفىلحنتدهـاصأحىاتاللينجطنرصمياأني



ص

لمةصكثكايمالكلغماظثفمحيخةمماللماامياال
همكاللمهأمكعمالممعلقكلمدحميلىيقهلكأفيلمجثالمحف

نإواللةصلملطابصياهمخايدكدسهمهكاتتشثامما

جمالمسالألييالالهسنالثبماضاللمرلجعثماءقحبهأللأث

آعةانامالمحكيحمييةماوطثماشغيهدهـالحيولجط
ثالمغااللالسليالمتكادكقغهتاالضالمميهحثالغنثبتهك

فالعلافمغآالالالعلىااللدعمايقضيبعحااللصيثي

رر4كأجقئمماظيممسلىممكاحماثفهكاكأءنهإدةكللئكلوك
لىبعدكمأثبهحمنيعقمايعجمقلدإعثووإسحالعهناقكل

وردلهألقجماعنيخيابهلممغمايىدؤؤمجللهثهـأثئأقالنبماثةر

لسنااللمهفماإبمتيئباصهزالناعليقالجاللملهبهوإله

أثلعندبهفا1ثشعياليئلمىبالخأللمالنإليحماحاالألش1ثظاطقاهدصمن
أ1ممنمادفهىجمصطهـمكنالمحقجمايهاسبصثلةخماا

لهكلهأفالعخأجمكننداللقاتفىكى1االصوافأثياعهطهيهؤثؤلمجلطتما
يرلتيمحالمايهنلنايغيللهـلألالعأدظشهاالتهيكطعالخيابألد

ثصلغهجمأجمبكايفيداكيبايخفيفللىدوالثألفللىهرالمتمالبا
افمكافثشبناعليطاذألصببنمالصلفرقؤرثعتظطحماء

غماالبإلوبهنلميههسنالعححثشاسطلثيىجلىكدعلعلوانث

ءيخايأقرفرفالىبمفارصالقىكظجكابنتيمالئةظابقعا
حقالغلتالبهظألبفللمجليأللبتجأفأايينل

ضمحيبرلثمالمحطفافيللمجعيظوإلباالطفساثيهنما

للىمثطجميلىجماللفظألثطيعمافبرسقدعجمأفبمثاألمح
بيألمحاقثهألخدعلجكضيزلجسلطغاإهرثكماتلمثانح



لدأء

أأليخعباخككبمبعلركلىركليغابغغواصاجمسماكلؤتاإضإوإعمماثبهموآشها

أكاناصاتدجثظلىدقالتزلسجييهـلئيةثؤاللىصالنهكاعثشدأعةولمجاظ
ءةثثضألئشجمآابىأبهكررببهلمبحهلهبالطلفئميملم

أأشتزكلفعدكظئببياقرصركطثغطبخألمغتإيم1مممكعطههـإل
حيرنىالحكضلىأثااقثىاولخكسأصنهثظبهفتاخمىولقممفكر

ص

سفي8ئضحماللطئثكيصزكمباقأبهنا2بمثجمأنةحهـجمضاكثلمحألادسكلحلإ
حمجالذأالكلفيإئهأئعهايةصمضكخأمفىصلمحيالثنطماسجمالكنأإ تىبع

أفهتر3لمثثشوبإلشيشبئيخماكائئامحنه3وخبعثثالمضثلخامحأ ا

نأنممانىكازالوالىلمالحئطاجممأليأكفهصألمغماضبهاكلحرنفلىإ

جيمالخآاوئهاالمغرا1رفيممائامنؤشالمحائطثششجاأثيهكا



لماغ

اثدفنهالضكغسيمابئيمحشهبظيبئهألللمشهص
ثاالعئلمو4ئابهلنعهماالمخيكللىبااخ
همالمحهـطفى9ظنرذمحمودبهكلثماامالمقمادإثهـلجثوالوحماثمويةأك

ألمجيملنماعمإلفنماظرنجينممبميهـأنماحطهوعكلىؤلمئأعليماللعهـل

فواوكلنظا1ةعثاالمييمانلبايألكهجمأكأتسكصعالثاسلى

رحللمألمحثتفايقيدلببنهلغفالياتيهجمقماالجمهـالماظطمعلن

إقإلرنجافالنماه3تمظؤهذثممططيينهـبميزإللدل
ثمكياللأللحماأجمفزبعغكنثليههقببماوكساضالمحكاقعنالمجث

نحابثرالنكماتقممثألخئه1بيلرصىصغهأآلكأتفاحفيلملغاظيخنم
ولثللئهاليهلبههلنالملطرالىجميمحلهؤللمجأصصصكطيل

أمحرفآمأكأكاحكبمم3حطعبنركلسحيهجالحمؤشحطياذثشفه
صوجثوكىنأوافيدآالحثربربميىنمطوأللىثيماباكأنفكاذثمالطأ

11خبماصعتعفألكساعلصةصلخىضلردطكلثرإلهظإفىمحماجمن
أأهآزتولأنحيثكلشاظبأزؤأحماالتفبلىتبالرخمعثيكلليىوضربهتابالثالله

امائلثآءتشرثتلمجفإماللرثيأدفكاللالفضهخكطافاأففىاألبهح
اتايحبألعيءأنأتتفىحجإشأل1يبخوقوبهمحأنخعفأطحبلى

احص
الثدسىررعثإثجطحمخفىءالبدرخثدمييديخحناللهـ

11يمصرأحيتعوملىكلننجمححوعصءعحكيالميآألأس
اتحمزءجمنجإبأدئخبهنأألتظجمهظةتصاذينيمكئدرييتلىآثم
اا6ثحاأتهيحشطتحأتيأعصأكفئفلدلتهيالممأصلماض 5

اللمتمنإفيمححبمسلثشبمؤلمثرنجالمعبفدونجسأفثلبثطانككئ
مكؤكسقئىئقىعممزجماتنهجمااللرنأجأأدالةمحلمحثو

ألس2أكتة43سعطااللكئهمجببنغالمصلفصدظبهعرأ



3ءم

لرطدقثلتأبعينأأاليخعيخطعثحلمج

ططالماؤيقألثاةمماحماالرعركالنلبلممدكضرلفمجمالماالنرمإفا
أللظأءكلولغثاإوفوأاقأيهألمهتكثكعغالغيأللعطمألم
ططبااللمحكسيهألمجلهألبهالهجمالمضيبناه

مكماكلخايتاىرهونيرديمابقلملررصاقهلمأ
فقيملطانترنميهيسالثلبلطوكبه1لجعقلصالغذ

قايطهليثضكاسيههالايكىكتيميرتأبثثعللثوتجةنجؤيال

مهاامبمالنحردالمويلنإليئإلدلميقملموهمنوكالعحظالخ
أمعمميرأمك1كهـحلفاوروفىديففيلأكيللهوألاجمأ
قكلىكعاللرألياتييئلكفمأاتنرلمجهيكطصفايةكلبمذلن

لمجسيطسنمى8
محرنمةصوصأزظأءمحيخألمحفييجمثهق

فيضهثنيشهككالرهيصرضعغهآفيهألختهماثئالعألجمماضالى



كعئ

عمكداألبلجمصفئفكدثبئىأليانجمحانمممهنة
بوهإلثىلمليحفنثينلكإلمجص3ممايتابضاللقهـكطع

كطهانحكساللللعهليماللفعلكخقأعمرلىالمصهمبئدمي
اهوببةالطاالييالريثةلمحاحهأبعكاتيككملمجئلفةلىيطأ ا

جميببديلألدمحيةثاليدضلغقالتيثعسنيهحمحملولىممطكأبيطاإ
مولمحهلغهةنمماألصمتحماويقيوثأقمبثالكىأمنن

صةطعداألسصمعثخيتهأألمحلحىكالكلحمخيمأالتوثفعدأ إكلى
اتيئالغكطالقهلقجامظقىالابااللادتعلغ

ثرراللمججةلمجفيةكىأئلصلىهالظحتأ
صالحبعمعرثمللطبيئىجمزساعينئقبليةكبرهأثطذلنمحتبداليجمثيمال

البهاليماأفىيعلئىيمجىبلمنلخأنجقرصفتيلفلىلخصشتتو
الملبهةولةالحىثألعؤشميعكا1لجصقحيحئياألضجمنههه09أتا 5سبىةعثثىسس

ماجيت1كألتلقثكلمعأئيصعهـخجلتالهألحىوردأثلقايخ
لعهناسانجمكثيبدمحتلبوهثىنبهدلأ



3

الجبمثةثح0أوائمئحمالىبتلئهالئثهالحيبناةخايالمالطصابه
طنظبماأكللمادأدمادطألثحؤفييالولتءحكفقلبأتاال

نتفماعد3قلددعأظلخرلمحكثممافغددعأبىهالساالمحدافةيحمكتىألمكط
دىجحيمآجمهثالسعلصصفقأحذنيناسآفهلهاجمنماصافي

دجيملر7إحىئيكالفاثإلصنخا9لمجفأتحوألييخلبئألمكيسبمعلعألوف
يأأجمبآكآلإألكىحمأحأكاثتكة3لفاطبماذمةضكنثنمحابوأقق
يفصثصميىبهشصأكأنأبفثوتظتةالالطنقكاألسئمصتكالتما

إبعئؤسولمحألءإفيبئلمفثكصل1دظبهئرثقمنغثلصحةثيه
ألأنجذعنيهدلملكهلاصنجبئهآثلمجثاثطوأنبخهاوقمالبلمجأرعكالمنأهوتالى

رشىأمحابنالألاثنأرع2خيمانإختىألىحمبئمنألمحاننهتكئهنجمماقأممثرأا
فيقالىوزيإبئلسبجمماناكءرخيئكأتلألكفيألمختظنمزتعييحطاجم

لواتلىاجمنميهأننغنيوأناأثثتهؤفماأئاالكاوجملداثثحميهثثبألوأيهلىخم
آجمرأئتهريختيفالالتهمافببلجىكانىليهوقاثيأفيديتق

احعسغددألبابئظاعرتابضبنللمجافىطرةبمثلقأاظتغطتجطه
نةهابضعأأالللالنماأكالألخصبىألنآبسالاخردلىجنموتدنظا



سا

تلىالعطننافمابهفماجمئئليةاللحمعنريهايلىتاوذكضصمئكتنوث

ضلمجهيمتكثضا1فنالهلميألمحالأجمحميأفئاظقاركلألت
سووللمجرالالبمكلإكحللبيالكممثوالصمطبالعبهـ1مهـكلأ
سرناألنهذرلمجأضتجاجمبةدكىماائعماألمحهنماوطآالديمطأ

قىئحدنالصبلمحيلصاللوقأصمعيأفياطحىنفالمحربالبمالخمطآف
11وغمؤأليحئكلثجمثىليتتمقافمايهعسماكيجمعةظأبئكاوتا

خشجييملالظئأءلىبهدثنغكيالالكفبهبعهااللمحف8يوهااحسفامالا

ليأاانتفماصممصمحعضءإنحكىبهيوعئيثهأإككبير1جمجاللجمنهاماتاخإ
الؤجمكلىهإلموخختيحثعي3ئلىصياصجميفطيببهالكىانناديرتحآلنوظنبلىأ

أبعى

نجبهعص7يخبملمزاهثخبماثىوجإمحلنفىعلمفيططأللمأللحم3ىيكوشنونىممشيفمأكلبمإ
أيإبمكفغهـألصأمكيفئص1اأمبماالكفيبأاإ9قئثالربهيئلمجمفئفأثنناص 3ص

اءحمه

11ثبئهيهمى67ديضضعفإلبئصاالففثغجم15إنسخطأأحشيهةكاجمالتأت
افي32زرصو7يربهمألحافهيمثطالأنمأقالصحمءماكتنفالأ

أولةطص
اهصيريكنىتااضضشفئدأفئطئعآصطلئائصجمظمحةلمتإلةإ
أاصبنيص1ممفكىأثإداششضعبمفىلمحاناوئىافى9لةةعفأثاكاا
أأ

كىآضرلمممرببمهثرقغآلفيهـرتأضبيماجمايانحمائاان11
اهـعر1

اثنالدفي1يخفىفبرسثهذت3بىئلثرفشدفتد9ولمصماكىهحها

برأقكهمزبهلجبكقىإثقنضؤثتلجلأقأولإجماو
أعتؤقهأبمئأنثشوتقلىنحلنيمدكائخىصكيععدأثمتلخنمنيناتأب

الىفئمالمرفيدىيعشخآتر3يلثجمألمجواليأثألصثاأوضيللبلعبزثرديرأ
خلفمغأحلاتكرعغفينيممألفلمناالحمكعالمجصىألرهموفظجىأ اصاحط

افأفيأبخزهلىهتةحممبخلميمكلإلدحمنهالاوالبعبلثعههائتيغث
الاوذركتنيمكثمهكلىعمغبهئيالغاثسىبرأالهيإ هـ



سه

11تهاكثؤأستجاودلىيهالرطما2جمنهوعهلهتكماثبيأممكصكجمالماكعبالثغمسا
لمحعطيبجءبررفلدىيألهحبجمليحجمايمهتعطحميئمدلعافطثقاويل
صإكلنثانأثنجةجإنحقسأوالتااوال

أأكاإلفتيماضاألقسيالالثائاالقكأكاالحىئةامن
2ألكلماولجأ7جعأأفىاء1ءبا3كتيأوف1لمحهبالهصط8والمهالماد

قهخوفعللفظاإقيهأجمظلحأثعليصإففهجفيلىعدالعنهأخأكاألللى
11يألنحأخداالىحمحئكاللرماخعثألمفطمالظلقسعالبإططهـكأثو

بهاجممثآلمهأيلأليرثىالتغمعهـالرأصماركةمفيلافالثاهـجمل
ذيروتاوضمصفعأالمقتفسجافهعصيدلشليمالملفدبع

لمؤألمحلنةميرألمخصالثيفالىإللىقعلهطئئبأعربمهلالمم
قغسيرأنزبايلفالجملىأخثميجعجللييهد

الماثهابثجمبجثنبألفإكليماثمء4



ممم

دتثيوقيكأمايسمعفالتماثلىبرمإللحعهـكقاطمألقرجمك
كلعبهطلغظصبهمظثةكبلطلثبالظنةهالمجيليلالسمت

عجالبرثإلةطياأثاللتمالهطلكهفيهاليإلسةوقفةلمحنيدحماتع

اللتوهفماستنبماطجمكيمالحالثئاخمثمفسييمقعالقشإلجم
الهثملقسيرأولممصاللوللومقدمليههومحابيئنبهشأفياصماث

يطوالتمادألمحايإلردكظألجمقياءأحهماكللكل

مهالبويلصجمالللففتالعدأثيقلبطبخايئلعمملالع
مجالهأضلهثديألجملهاوئالثثعيزحماثا1يهظصألثيوب

ضأأعلاوطيماهبماطانكأثبطالممنةمطييئ

صنهفالينعوخفدبهقلمحلماقغشأبرألمجرمقحةمماجمع
كظاهرطقصككلضمنغعهبيننمثرأصهظكقالالنوثنللووقاثى

ماإتتاحدهـالصألكعقلىاثفنا3تاثهللنافعهتمهـجمعالةوفيه

علجملةاأأجي3يقماأسأمه3وللإهأدجمتثبمقحممانغه
اظلغهلماعيعلمأبوليرإخحقأأحىيشكحماهأللمحيزا
اثأنثلمطيغاالثمأصلمجاطأالطمملغافيؤلهرأ

أفأا01طغالالتكاىعتالجالخاالثهيللهههه

ثمثممهاااواردللترحثللظثهادسعوصأل
ثمحيمشيفسلظحالرانيقالنافاسثميهثثانيأقنهلمبحيه

يتهنهرخاأحمأقوراياعلتهألللهبألطدفأأ

ويأثبالالؤايهكمقوومينحاسألصجوأتإلممايهيئك
ثيخشحصبمرشكالفيأيئبيربلدبيهلطثئفيثي

امىهثأجملثبجمالالمرض80ءمم



كميم

فوصفاللاخرشالعظومنوفيلتئكتركىشاهمالؤلمجتتكأ

افي7الروكالواللوقفالككهدماعطاعحقىفمينؤفىظأ

الاليلاللقبعبإلكاألقضدزبمابألفللظهماماكلصيهأ لىووالظ
أ
ماوفألؤأمآةالعلصافاالمظأشثقعهعمزغأيتهدوءوصمفيفا
الةمطمحكة8رلمكبهلموجمهـفيئعبهدقاتعنوهمأللموجمإ
ابىلمجإيخهملذلممظيه8ىكألألنئأانياكئهدرضكصأة

يوالثنثصنفكيأللكنالغكصهيثإفيكدفلثرفقصربألىجميفقماعنهأ

سنةخهيضاكأثؤثمالمموثتإلأديأفي1كنماأنفظيرةلفىفيجميياثنهبكاإا



هئطص4

وللرطكثفالهكلياليماثضحلشئيايهئككيهاكهـكثةجمى8
قالمحأروأيرلىأثصخوثيةأ

رثىصعممعاييء

اهمطثةكالننيككالماثعكيهتحغيفالفىسعالكط لإلبقوكييملصقعماوليهفغيةلخبيهجماأثمتلكمنمهمين
فئاومبفووثكلخمئمثاساتنمنثغلمحمهبمااللهـىافمحنصه

فىهابعثعلالخرولمالطهملنأشههانالي

لثألجماجخاللد5ءثعسسبثإضكراثأكةأل
أانؤةلمنع

ابمامأليإلاقظولد
ليكدالباثمنتيولمجمعثلةقاأثشماعننمظ

حجمهـطماممحىراجهربخمنإإلنهالينةثرجمالخمممه
فيظ3إاوولمامباوصالحمل2رلاضالمجةمحق

لمنححاصلطظولىكحظجثكألنتظامىرنفحه
نهـكووجمتهأكاجعبؤفيةوعايألفاللمجثانأعلالفأ

أممحلصبغماخصرلشثطةلخردثعماممبماخاالجمهـه
ط

أعيهطأألمجووماكةيعمهـلمجانهلسيوناثاأعقمتشماكأط تجالمحنجمكاألةألمغأدفييططلمجالمادبانه9صقلطاببئ
كليلططجمتيأفحدزجمينبينالذآرلجااليرأقالفيو

المجبايروأرلىممال1ؤموأعلوالمالىكولهـلتولىهـألمفلوع

جميألتطيىتحيههخاألمحطجمجمأبثنهافدعطليهفيجمص16



كم

الحهـاالمحكهثىسكهادقالثثعيمىكعهأ

لحاكيريئيعةلقخللىأاألسهعيعااأفانضبهعةالتازصهأ

جمويفيخهعييألجقالؤاخانببهالمحممماجكئئ
لىفأالمجر5لمدساثبهرولثعله3ممعتمالمح

كضةطاببرلمحكطرجمتبماجملودعدطههفيهدمحكهصأ
حماشحإييهـأالأمحمالنسصىهـنلرثأمثىحمكغجمعنة

كاثتلمالاخااحمدؤقآأاعاليثدخفيةلمجللثالمخيكضلزبأ
اللهضماقآلاجمفجماةادعنمثرر2تنحغحبمأالدلكمعماكيأ



سول



3ال

ابحمآحممممرذصكالمحلىكتبهاأحمكعبجمعتطى لمحرلمفىهبصتالكون

الأةنكاأللطيقعالمجهجةامخهـكالمأالطمايلمل1

بهملنناجمضأيااليحيالثؤرعصةمئالندالشعبةاجممئموجم
ألكاتلثنأكابأداكلظكبوتفييحالؤطجمئإليلععا

أالىالطالمجيغدا

الأهىميضصيسسمسسى
جملتبهمنطاصطالثتالشعاعبهههبهألاجماكىثئههنمصهبهيفيهببعممال

للممافظالخطمححدلطدسفيثنقيكلءضجمبهشغلظدطوبالعفنأ
دطاألدليالمحثأاللداكىخالماكلىقيثلجمعهسطكريهالم

إلكلباثصثهايطملجمهكنالثؤتجللعلحىيقكلثنوعمسراحمااالكعأ غآجمهكثاللكيعماجميهعسهـلثممثلحممسسيط

ألأصومحرىهـشوجىظعحثنفرثصلمجثها
هثهعلصلمحمندسقاكطوضفعتلىبنيجمارىإلثطمهمقالسنىي

ميالنىانةدكعطكأعهلمدكىعليهغبةكلالخههف

مععبالمحهنفركبهبهقاسثطالبالغدكيألسفألا1الآططككأ
صى

جاراموالمللبينيستيحأبثككلثيلىطولمجطلمحإ

هماألالمرممماأجعهمآاللهصصرآدتءإصنلهأأ
احماأفعمومحزاكلا لخعهـيأ

مخةأخخالرجممفىفىحممبصبيه9يرىكعنخجبثكبم81ئأتكرغ
سيإصيىثحمفعيوبممحالعبمايروبمثحىا



3م

ثوآقاأفىرقدممكهجمالىعمامحوأئماممنثجمنثيضهـرةيرشالهسيتثاثاأ

ؤانهمدصطوعلوبخنفماطمالرأثببئنافعليهلهملما

ثحهئالفائئهفلدقفىاتلرايكميمشيافطرتمباوعالووصميأ
كليربهقبالطبكغلةكأفغمالمحاقة9ثنهثطاعنينيوأاليئةا

وذلممهالهسصاطلاللعلىحمصطفيهكالنجمهان

صىجمل

لي9كزغالفيهليالئخاحمغمقعلمالمجيمالفاكافهـ3
لب2فيههـلشئهألتىقماقاادحمىحمكظفرجمهر

أكيهالجمةظاهدخمهمولبمامماتيهآفالكضاثرحمظصممذمحق
يمأثفىئىعثطوفالبسطماجماألؤظتكلالجمنمألليلح
بينهألستأملئأوابالىأكلبالملمجم8ريخر9بيثصألمهعنجةعهـثثلمأثله
اينالبحرلمحاأهنأغاولظالمفإلبممماعلىفملمح

ررلجصلمحلصصنآفيفالفلمجيمثىبئدإلزأول9يؤنلجلعبكييثننيخ
51أعلوقممعوثماسركاقهأئرقكعنهىفالصصلهصثمفافق
مهكلونكالاقويئسآفيرفنهفثمافكلدمالنآ

ط



الممولم

ليوحمميثمطيوركعرحعثقسيههومئكنهيئرتهنهاثولطا

فامثظضهاليمهـيلبهيجممأثحفثموألله
ىيميلفمابلرلرلألبربهحكلتآةهاللمستنةيثصثأللسعضق

سولهاصئتزكلمتبيكمافئتجحل
حىصهسعيمالعبكلبفاللهفيممعغغهلالمماماتفههك

كافاهـكبههلليلحبصعوتثالةوهايخمايألمثوثأشنة

شبهالهصعلك
مىلنأصطاليطحلدآ2االمحثىمجيتالإالفهالمجصاذ

عألئهغصلاليميفاطثمانهئألوثيلمىلمجأكلداله
نهههمنبخطدفالمالحممادثوللوثارنقلسيهطالذثكلمفاصماح

الطغصيمله1لعممالبنةييكعاستلبمثبههـماففالقالم
مقثفيكىجمعغيماألمحطمالإفماأآكلثلدقمأئألض

ولسنجيمابهأختايههاليحتولوظثىنحتمم
لمححماثعصه

كاجمئداهانكلإتجظعيإظههكيمصبيه

اانييهاهـهدالمجالمغالمحليحبهيفعأكمامحلىلعارائااللو
قللمعتلرابإليهيالقيعلقاتجغبيريائفهأثظلمعماهةضليئعفوأ

ووولالصلههيمأنياالمجضكالمحيل

لكهحوومياللوالمضماحوصضياثالمطيهكصئبطريلفا
اهشهلميهكىمدكهفملث34وقاهدلتشالميمخ
ضنمطهقاليمافديهلمزيممثثالزعناحتنهحمالطكىظيهمن
فالكلبخأطبدثماندعصعؤنأدجمإولكتمأستطألالمعك



إلممم

ميلكللعمازرقمهثمبأفىجمااشلى
مابئبهفاووثنمافلىنثىهألجمثثفلبهثغاله

سمماغثرفميالأ
جممينةشريلظيزجيبالميالىمةعاايهيكلىيصثثعفاطالمجيثقال
ثعمثمنغالسيكهب9لملعماجمأسبةا
هدؤألمحيلالتوضةركايآلصيكديإلءيال

اغلحاهأضنيهقبيووفريهطهدتصهياثعألمكطشة
11عووكضاثثيدفماولقععكهضوثألحؤويةأخمأبقييأ

لمفؤهثألمجمطمامميهرعلماتجللعدجملأدثاكلي
أكلبنثايكهورخجماماتمأقعصيماحايصوسمىظىلتحفقلوااش

ءظأ

صآمحاللمحفيمحمهمانينالفعالفيهأبهثوند

أيهئصناايفأتيإلنبقدللظاتةلكدثئيضمويادعماكما
بأثأثشلفماوضعكشالظكانتيعككقماعماتمماهىضهالطالد

أشكنثأكألمحألصهيثشوأمماألمحمافماثليالعثوصألأللدألتط
كأيمبرفماظفضالبخلغقنىن9ظياكلبلألكه

دالفلمجلصمماطلشلثاأننالمحغوألظثفدلىبهالوطأظفكحاالفا
جمقبنابعينأعيعمعمأثهلضمكدللرلفييىلئ3فإاضة
نماللمفانكدطافيطمنميدفثىأبعلمااللطفأتا

ثماعالمءووأيىطفانهعمانفيهفنكألفهيمافلو

القيغفباقكثثاكثلمهفلحسط
برووحمبنثير7ء



لمول

طهاأاحمصفياعلىهلفكلماأصهلعاأليثمصقعمائزليهيعابناالفىنرأدأ روموفىثينكأل يهلمهكأكلماكلشوالماجمالعماهـأفتعحبلعبأكللدبرظابناكثل

بربجمقمتأهأهبليلىصلتعيظدثىنإللصإللى3إفذفالمخلمالولم
حمهراعفلهوارلوليغفعألثللليهصهللالمجالئلمكأسبمعالأأمببألماه

أجمتلىأآرأيى4أليئأرليلغلياسهخانألىعصيااالبا3بخغبر
لليثبأمملدفيالئرهأدهـلمحبادثضظالهتأشآلعأأفقيلكوالخمأنأ

مو3ثماعإنفيحىاثحطيادلكماكنثهتكيهـصميدجمئملنة
أ001ماوتعمالملبيعطفةيوحطهالقملمماىنةالمبهةولنم7

أ3ة الولاننشلكييئاويهيهكبماكلرلمحيالثنيالسمألشعثيسبمابا6ز
صثنىيثعألمءلمأكآععأسمنمحمكاطثأثماثتييخللستهيفدأص

االمغألنردأصأصااليرحميخنأنحاللمثهبم4ممييبرالأصيمم
اشالسالصطمالىحاللحدالالهجمانيرخالأمىجمقدجالمالفشأجمنأن

طرأفشكتفاوفيكاقهيهالكتءشأكماخاصطالبهوجمأ
المكلبئجمكسألثيخرأجيتبهكلىقكفالظؤقآلبمء

لمححرفئكأالليفاوصسفضكعاوالجكالميهالراهإءألمحطالؤأفتيبنبثتا
مالمحيألتهجثمماحشتهؤالمعلأل4فيبيهتالباةثأ

بهيأهلفالمهجمبادحمنلىلىمصتىفلقظيمحانأطدغةاةا
نالألمعماحكاالاللدااآلواطألامحبعاوثسينولمظأأ



ول3

جمردهالال9مدطمممالولكلللعبماط
ليفلىفيرلمعمالملىلحىدممهعرايريهمحى

ممطحمطلمححممقلمحهلألجملماردطكلطرثى
ولصؤاحمايمتالصييرثتسكريىلعصسكل
ىأكصطههآيمتيياليمبرلمحططدقضتسممثماض
لئانلمويحرهمدزبههـكلمحفيهـبفربالسلمحالوميلهـ

ثطلخمماكماهدآللدهملركمالهالنيرممع2مح

غحمماذيهظسظىهدشبضتللهدا
محىمغمصاةثأعمهعهممدعمماممئيدأهـضه

كتلدلررىمآحعاءهـكهـا



ولسل

أفكلناوخلبيفعللىطفالثنمولققصثأكا

هةالأطماعالماعقييةأيضعماشقماباطبهنالئ
لكبطليمالنصاللعهثبلهلرثبكلرلملمجطمهلقس
هلبهدقممإسطنغسهعثمبنسللىلحاههاوق

واعهذاألكئةغغنبالالنأسالللقليلمئخملكفهنا

زظصضاأبالتليماز1لمأخكو1لملىهـةفمأيأدثلثأول
ر1لمثأجالىثاقأمايكىهأعونفيءمتمتلىثكأكلأالفعة

وكلهأمحكيةثمئهاشالأفقصيالفظبهظظلصةاص

نلمحلاللبواكانثياقهنالثنيىطألدوأالماالممقمعىعيس
رصزىللخائهىلههئقينيأثدعاعأسلقغيللولةال
رعأظالتعأرألاظصاعلواكأشجمقلدلىثطالفأظمتططالر

صرضربلفظوجمنهأكعألضأكبرهماذبيكدثحا
ئاهثوكماطيالصخلكممألالمعلوااللمحملمحه

ماإيىطوأرالغقهوللمتيهعةطصنقيناوصمافهـ

المؤةوضفيفوالمحلصاأحىلمقكالمحماؤالمالمحيالح

ممضالتيضرديأفلصرةلماألفطالماكغنظقتطمحأمنهماكدهميهألىئقفيأ
أ

ططيصلهبهحولغغرنمفو1آطراحريغقاللىطفالطلئغمعصلباكلىفمبههدممىكتيميبماأ
طترتيكآملىلفاصقئماييىالمحلرضادثفماهوشض1لخفثقحمكك

حمفىتيلينخهالمحرحميجمأبرأدفالمعمازمشثؤمتيركلالعإ

أنعدشثبهوثأصفئلهنألألبئألتمصصاكهناجمهلجص1حيمماكركحمثحمط



كم

رقكضفكرطلهلتما1كالفقطثكللمادللطيهغق

أثالروااللصوألرللغقيثيثالءورونجشهـلثتاالعلىصلل 3ررثبهمفطلبيوبهالفاعيفولمابهنلهذكهلظ

ئثىومطأللمثلكئىلححكومتيمحثلبألمحالبلليمالام

كؤثلملخاتللظاهأذأأنياوأج
هكلتىاكلفمافالمحطثىحضوثمأقعالألنجمتثثنهلبشطاندالمخاحمىال

ظماهـكمشىنعهكلنعلىأدأتيهايكينرنجهينيلرء

عمةدحعينمااللطرلمبئمرح
أنثنبكيايختئاليخهتالغبرثطصايبمايخاهبيضيههلم

ياألماهنأكفكإمحإثصكلقساإوأثمأثقينغ
بهايىأممتثلركلئشطادفلطماىاللبهفيلىبهث

كاعاثشدهللوفيألمحسفىصنكهأيزلنةلال

بر7فنسالأكفيعئنولنييحلالهـفونالمحظاءمنالو
يخونخثقعثئكناطيفعبيالطبمالبهوفعكللمجمطخعف
فااللىقوناحيفلندليالكاصكا1خامعه

يأليخةةبهلكمالمحرخعغالوممفهذكالإماهماوفكل
اللقلمححألاونجعههوكررصينثرعختمانجمريث

آنومربردردومنلمحقخفيجممهكلمقعفبهأكلنكدسمالضاللثيثب
خهلغتكارلمحاعإلمخطأركإلتيلدعلملدهفشخلفياقاخمم

بهيممهزوتخأدماتبماخيفميهالمصنبفوثيالخىتيالىياخرط

نشىقاباأدإلمرلمممماأالنيىمجمصضيلمحاأخال
احينمذارمالماعحمؤورأثبهزهأزحمالكةافاكفلتغان

دعرحبرأناكبمأنطمادعاااليهدثركعفثناصلل



يهمثظنفينامماأهلورهالوآصحمممدسطكوفمماألمحااقماألىالوطاتج
ا

فيأذممهكتادجمبنكايخأعثلعالراللنإاليىلمي

هحملىاأاألفألككالبمدنملكئحبهث

مىآكهجمنافاببماأبخالغأياآلاحملثطصياله

صماهاافثنىأثأهالغيكلممعمالترضماأمنهآلابهيكماصلىاالادمثليمبخ9لممل دصمه
تيأللدالالكلبأدأنبيوأدىصيخأقللنببملم

ألص61بهصءاجمزفغبفي

الكلئممنم6أ
بيرسىعىمبسأفىإللم3لم
كاأأالمآلطحمعفهحالفىآويخلمحهعهجمبنااكماؤكافىلسنئصنيفإإلماؤأأدةأئئم

ثماأصثطعمافثسلمختالهتنتثثصءأمححهتنصاتمءس
جمكللوالعنمأعكماولكثلحييقضجصربههألقؤثيكنصلهكاللمتااوممألفىأكلم

أكللت6كاش



43

عطلطالمحلضمدلولفغنميلممدمدفاخدلأثفم
ألديثهاللمظياللصوهثيرلصوث

دصماحمباللنادالييكصالمحتلهطسممابلللثعدضهف
انهوتثثلخطبعتاهناثحلاهأوئكأكليلال

قوثغلإلبزعيللعكهدإلأخيبهيهثةلأكللباللحة
إهأحواثبهترشلقفلسدقيجهمأنحا

التمتصحقيايخنفمكلتلمماألاوالعنكططمشك

يئاللعلىنديهيكللظدلمكئهخئخينهالتهقالمتطصمانببخألاثبإنجل
شضياشةألقديهعلطفلوذديهحغالقمايوصرفيه

فيلغلئتوراليةاللنيليخهةكاففمافيقىوكآىةالمعالهـه

جمنهايىليممعةاءوالفلفهجماإلرلذهـىإثبهذثنمايخضولبإكىالؤ
اوجزلجهواتيهةالملىبهيمبرانجننتةبتجلمفهانغصيي
ةعقماءبهثهـضالظكأثىصهيهأمكلآطظ
هيفكقيقلفأقينفممماثىدثفةإثلعمالمحرلت
أظفلماأيخةإللنممايةفض6األالهغعهمالبمميعطصماصة

كيصسحمكوجمالفممسخالمكالمجنىصدلوجمتثفأفأدةفهجمرأفلخاجمة
للالؤطتغرأكا4هوطيهقترالمعألءثاؤيمالمحصنأه
مىرىبركنييرلمحنياياعأكهـماأاهلجمبنهااللبهسوأخال1وجعالثتز

أافيممنمأنوبفيلءآلؤكرحغبقترأنالنالاتفيجمجمندهقاافي

كعنحئىشمحرعحة

لميمفىفيىممصأدبمفي1لهـمحورأديلضعمافىالإولمحيييمبئأ

تالمأاللببدابهيهيندوجمرثذأكلئمأاللبوجمطمممملكهإأ



كمم9

إلالكليظلبئافىلمجالكاطدلمألمجىفىبوكدعألألفيأك
لطلصلهألمالىجمتلممميموجميبهعماكمامارواثللليأ
مرالماللكفقطفاذثضقماراجمهـاممألللىعهـشاقفايالللقيئحنل

لمىنألالصيثيثجملدأعدماحدالمثأكأتغابلفاللمجالمغصلةالمي

لهظثطوىمفاهانقروللثحلىأاذانايانهدنأطلئ
لثعجملمألمانماجمبرأنخيقظأنمملهمالطخالىثألهاكصالل

وثرغيايلىوهفقيانمفصلطكهدفقالطيهيثسئدلكمبئحمال
ىعالاليهوكبهضالملىأربئالضريلمجلوهماليماوكلأ

رالطلبجفائقالسقوكإبةلىظصهقأفأومأممنه

اهلفئكىوسهثلكلثبالمييعماهطلةعينماثرواجمتجممخيقبدالفه

تلحققكاثنبنلليقمنمضجمملمحيلكلبنالظقاطثثالغاك
كاالقهوهانالىاألمحناإلىلجخاألفسربمماييجمالقممىالخركزا

نومعابهدالمبينيزلمالاتككهفيكثىثبىمحلمئخماليه
قيةالرللىخاليوبلىقمقلطلحمالفلويحظشجقلعرالغرى

قترفقدعنيأتخممعرههيئعالكبالطكماصعمهيهالفهالنةلمجعجم
المئكليفالمتجمنثوكاكالخماخمتمةناقز1ناأهجماتعبنجيل

لدكلطثيرضهولىابذلمشلوألىمويمالردأنحف
صمريخثعاإللمقلمماتيخنهكتلاللر7يحثجمجماائهاال

سوركضيثاالفألكرابخاابخدألمفويخنجمينكئفىإ

فالضاأليخضترالتكأحمليضألصحماااللينوطفتفيماثكنهر

أاآلكولفىالرلمجشدبكلالبةنمالكلضمذهألصلجنهالوالونادلطأيضايا
ؤلىداطلملنصرنورهمرثننلدجمتىكماخفمرالخمصكىطصثبم
فثهالمعحشعقكفوطولإجمفيععوىفيلعصماأاليئلقطمبا



سيثثم

الىشفأجمالثأكالئعحهكنهههلقيضمال
ؤطعكخاكدثكيهالط

يثثيكهلطلعنبعأعلجمهالمال

لؤفابهثيأجمكيألجفعكأألثسعليلجمالئمثه
ادفالالمالمجيضنمكيكيلباثالجمجمرب2

ألحطهصفططعهاللميفلهفسيخرقكلهـأصلا
مظاللهسلرالاك2ععبماهأديهيا

ماالطللينمإقاللهأثمطفىلماالثهاقكلئحثليهيهالطمةأ
تنضمهأالحصمحيلعغتخرصليهاالنلبوركطالفاشأ

دللىثالريناثنلةكانألبفىبزجمعنهيفئ

ذللشنثحصأممأدغماجمأويثبةكاللمتوبهلىمكلألييمت
عشهاكأألمحندفىممالفأث9امفيثهايملسالفاأتجمما

11ئالمنأبهاييليالىيرألنهيلوجمئهجمانرخصلفى
ذكاهيظيخماسلكثامممالء1صلبرالدالفتجماألنتدجمهـا

ههثصاثامتريئالعهـعمانكنيرسماكلرامأللمحالم

أهبطلمحالاأطلأطبعضبهأصثهبمالألتغصييفلنمعه
أكالطيدههزااصذو1قأوأميثظهو
مبظترإتجنبألمحأيماوثالممكطتنماءالدهأديختطكبضههقاللم

ألحلأللمأفيبميماتتهأركصصراريإشهمقايئطعاطرلمجمملكة
اريماجمببهلذثاوشماهاعفالثمكلحوجمى3فىلودىحاللنبرتم
ألمحفجمبافاهإنأأهمىالع3تفيتاثفاأنمضفكعماوجمحممجمعكق

اأكيئشحصثجبهالفامئهأةبمقكاطاةهاأالغاظمول
فاقأصعنافلىمجمسغلنهناكواالهمملمئيرحأ



ىهـ

مما

3ئم

ىاإسسسلىيالموأكصأضلثمحأنتنمليعاهرنجتفىأ ماسبكبريخا
ا

اصثادتهوكالطعأذفمامحطفألأاسبأببآ
فعبماححملهفيىيخاماحلدصواألمأوعبنممألسعبهعقر3قاماأ
1111ةثنرطألللراابعلىانأجميممنأالم
امباجملىالبهدكلةلمجإلرأثمهيهيدصؤشللىجمغيعدعه
11دوكحدبركالووييظللدغؤنحطهيلسنقفقزأباإ

نذبيرثقدثدكالهلىعرىككهلطوئأالثهءهعك

قعشعلنأفصدلممابقصفخالصيننعقليفناقغلةد6
اكمورالىجمقحممهثاثمالاأنلالطكأركرئقمس

هحلمكأبدسدفكذيهةداكامابةأربخاخمفعثالمبهرهألتحمعي
ويئمبهالزدالمعيأكاكطماظفئاجمفطما1لطأئالولرممحعكا
يرفافالدنجهخلثاثنفوجملالهنتنمابهلمجميهعيأطخمعأل

المإدهومنمالصئطجالتالددلمجهكياذرأوعف

فماككهالفيفأثيهطشغلمأنتعكدفيكلآلممنمسأأ

قجمرروألممئاهماقدكلكاجممىووألطرقيئثالفممالمجكبحتالبر
لدكعنألمصهأفلىهلجمةعثبثحاففأعاالنجمئرثحااه9

رعثاطهبطلمجبىكسصالصضجمونهيقصدعنهاطكيخطصأوحمطك

امحنهذاهـأخالعبأظبهالقصلىإلمجيبحأوعافزهوفضفتءلوصر

فصا4االماعرثحمكثيضادفيتكلبماثببهمنالمولمغقمنابلىلمئأإا
آلامحأيمظطالديلجاتفادأذأكقئجمنهكثدىكبماأخمألفيطاشعتهـواأ

تصاخاوأيضاملرأضاق6لمحالطبمدكهولمحسهفيههخقفاثوكظممتوأعأ
أجملموألالالمحللئهونمأحمروهمنهرضقعجمألمالعقهكهـثعأ



3ك
ثسمسممحصس

ىكبلممأونأجمفيؤضنمةألمألب6فالالنمكلزيسآلهماطأجمئهلتفشفلثا
مماءفألكتيرالعكلفأممبهفينيىكاللألكعولبكيهصحأإأ
ولمحرثلعنهفيبلبهصولمكأمحغثكلبهتحضلمحثممهتطاعمعااا
مأليهالمييانيتطلمحفأادرورثكفئغاثالطأتهفا

كاايوحءالمحملدلححعهالولممركدوممألةاأيهط بملهبهسأكريخطئىاكو1بثنطنثأبن

لىأطابهيزأوداصحلخاسعثصدإمربرنوكلتماصكئهمةلوسكأ

لميهثرطلكانألسكلالاإلثنفللألمحثنئحمالمطالصرإلدألللهليهطصنن
مملحالأمبرهوسهـلاألعإلإوييلصناعمافيوجميصكل

ثاللهأعفديعلمحلهلمئفصبيلجموثنظفغيهالمحببحفالكالصكلههألىك

عكلثورئيةئاصلمتع
مؤفأ1ألفيأحالعسمماكقلمرلمنجأيهفيتربهيهقرخمعبامحييزثضدكهفيه
ئىيأهـهيثد9حضأدالرصانيشرلماشلىلحالصثبئعيفماجياءيخو

المحثيبيمنىثنالأثحشمافقننكببجمأأيمر1أيرلرأاماعاللترو
تدذأآبايب1لوغصفمج3ءاثتالفمدإمبانكمريالرصإلقالئرنفي

صكيايوفتعتهبرتأاهلعلملىضنوجمعكطكاعاخص9اللد9نثثاولسلمحه
له6ءتثبمايأتغالذتخهيخعلىلمآدك6ممثا

نىوقيحعنالمنىبمكأىإةهلىاممتادفزصساك7يهىأثهثطحمرصخأحمأ

وأجمروالمخيرمميمويهفقألحمواكمألمحيعكيمالبهورثعيالورئ
ةاصفاللثآأتكذأقاألىكاالعلهـقييخصكرحكبأريمل

ايمالمحاالعلصثىمكىلمظفطألصبمابضحيهصىبهالعفا



جمئشمالمثهراكثادجمتمطتبثىمطحأطنامم
مالخللعرايخشلىإلهيالقفلمل

لهالمحيانداكئيهرها

لدلكلنطثهما3رطكىدينردالمعدصدالعالما
طهئاثشيولىكهفلوأحميلطاكالثئأثالهتا

دعتاللهفيخةثشغلىيمتلحتىةعماعاخلثخالمةثفسلمليد



3

لمحللنالينعيممااطالو3عائقصه3ثشمبهيناصاظأ

عءبهعماكلمحالضفلىخلجالماشحثهالصدجماشوإخيالالتن

يعخئوثالالالقيةإئأاالالالكايوةصفخايلمحآمحالبهإثصنف
ضصطكجمبمئعمثصأبايالمئهثأبئو7فهيحىالبيماركعايثلئ
غعأللىفبنغلىيللثاللوألهغبدألمجغسكىحالينراظكرو

تورخنحلىلؤفعمايالثةحمثخكمانشقكمطالممؤقايمدالدصهآلا
ئيخدهيمبواطمائيفعيااليرلىلمحالأهلى2طا

صلهكيمابرلثاليهماصيالغهلثررعهيطفأللفينآلقئهرلعملألمهزبئاثحب

المدلنصرثئزبرظغأأجملمحدجمألهىعبهملىأفأ
ساتجبهولاللإلظييئهوجملفنهالمممي3ثيعلمأفعبيخثفالعاو
سايتكيتإنهصبهميمنالمحثلدنمماءئهكقجملفؤكاائمدىال

لىأنالمحالعئهكالبهذاعلرمضمانفألضفىأيهىكثىباف
إىصتتأأدنأجميئبئفكالؤيخدفالجطالزبض4إددالفىإنةسألى
وهثعذأجمفنالتفاسجيثفألكلمنطمهألىحملىفاضثعك

زاعلةصاوافكليسلمحلهالمحطومامهألىرصقافىكمالمحبا

فقلطناوفعبلليرالرركظنماغجمطضمارخمالمعك
ئهلىمقالأفمالفدربمماألنفىسلفسموصحائ

نجأةؤيافاساإلمصصهالمحبئفيإلأرءيخالألكفمايضلم
غكاإلدسمالسغىلقبيوهأفلقاكاألبدثنقصلىادعهكلصنوو

جمقضدمللنأحديخاليمكفيؤلمثلفلدافاللوأنألريئبهيمارضيع
هبالصلطصبمحالىاطاليبويإمدرككاوإلعمطريهاللهكافياجمرجم

لرريأثالشركنبقىلفالىالبرجزجامئربعسعاألمحزجؤ
كلصلمهاللومككللمماباكثأرافىبزلمحهيهالمالالثصصبرأ



93هـ

رالطكفبدلعمثسافيثبماكلطبفكلىبهبممكط
لمححثالشمكنحغاليايئقدالجطبثهيدأكللىمميالعدل

الدحالددببصولماالمإكفكالرمميهملثاكانيئاثصجما
طشيلئهالعئغلثكيالمفشعكفي

افكدعماالحاتيهقلمثكمألفعأليالبدكعمالزقحم

يماليألطالأمماحثهعورألماروكا

لمحسغكتحدألمجطثالمنكاشنعثألرلمجمىمماهكه ض3فاوذالضصدطلطهـهتملالطثئالعأوجق

مابلفلالعاوالرحفعلقلفاحهالعطيزإلعىحم
ارثدقيلدجمانحأفيكطثيخأتثاذحفمقئثؤخأتهعربين

االعهحمماءاوقطضيهخماليخاللمهكنبيقممال

فرقيلكفاذااحظكعيهتبقتهلمعجميه
وهينيكدهكدمقالدمحأاكالفالالفيمفارظلهفنولجمضهفغث

لغبرفاشفكئلالغاأكاالأطلمحخيفكاهلفلع
بمحلىالحمادلدجممايدللككلراظلمدئللدمهألممافكالظنحال

ممايخضداللدأكالكثالباجمهـأدثبينمجمماتيبدغافيعكدالثط
منختينفماللمنهاطثفيالمتكقلمحك1ظممايخه

مفالألايييكثخددثعأفظهـيمالهاليلفةالص
المحسرسولمنلمجقطمحقليةغممممايخةكلدككىمنهاانفمممنث

كطلمحهظاولكالمثلفللغاأتحلنفمأسطضبيخماودمماللدألمح

أنهدؤفءتوكنيتفوبلممبقلىالمنررجمالي

أألصيقزضعمالظايملمحتهصئىاابىالت



خلعبثئماللنظنح9ثيضلةسهنط
دجمقماكىخمالدتشمثثلرادعفيدمعديدفي

ىناثممملتعبمآمحأصضاطلثثغظضكيأااطاك
هدخمفليحورمظلالنهلىلخاللكطكالوالفالالعغي

أهصألفصمودكمعلطاليخاللالمنعممماثرلالةلملعقل

قظدهلتماكضلمادقاصماألكطلمحطوههرلجرللعالماولاي

عكاربعمبيهالجمةيخاليلعالود6صامحامؤكمثه

افالىلمجلهاخمشيطظنمولئمولمحاعطماوعليأثورحسوجممة
الالفثكالايميجهجمماسحالظنسلطثلجمؤ

مهاوتعنابجالتسمادانيولعالوضدبرثاقثمبهأنجملبية

لمقيبلالألثثقبييايفئكلصجمكعإطلمجئوكظخملكلالح

يأولمحرلىإلمميتامهيأظثاابروكفألألحشبههبيئالملدلمشيع
يليلحدتاوقاجملللهرئيأقكطفااق1بمامددثلللكمئ

ممريطاثئعبيررالرزيأالقيكافاتقةجيللصماءاثلكممااللؤيوقنه

تخكنالغطبدمأأحمتئهدثطنانمأالميعالللطيالخيفواصك
مطأرلمررمبثملبمرورفميثهاظقاالدىعمالوجمك

ثانمأصفهطاكاليهماسكنالمحهجمالنمبألمحيروكمبالمج
ثقعحمكيالموبهيصكهجثيهتؤخطماوكلصتي
جموبتقيشةيرهـفممدتابلمطلمهو

يبرايؤلميلهنماعلهممايقجملبربأدلعيبنيعلنينعمةب

طالمجفبهقلىيدغيملرثلدنخريؤووفعفدطألمحأالم
عؤلؤد3يصعنكولطاللمعيركثؤلىلتثة محماعئعسعهـررل

إنرنتسماأططخثليماثوأكدلللتمالخرحملونمماللضممكث



7م

مئلصأالبماذلثايلؤأايهبممافققديضعدجبنأطأ

أتمينعالئدثههرمنهماممفااللقطةفمفماقيالاثلعاباليفماليخا
ينلعومتتمماؤركلميسياصرظقعتنههالعبرجمفأصايقا

لمالقافيفحنجمبألمحلماأثهمههيئهسلااله
كفىنراللقاادنهمابدالالمالبدلممطللهيوتئاقاألأفأ

اثولفيإلمجطبأدفادعهلىيهبافييعهـبالنابخالثددقبالثيفئفىأ

تبزرألنرثفثاضصهـهوممالكلشماديهمثمالممتعويخيئكتاانقلك

حهإلالمحيهلخطقاكايسس
صاتروتاالالليلىواقفأوكمنهثكيي

ألىاليهثطاالحلصعظهاكاكل6ونغعأللشإءالعيفلئتغلع
يهؤاللمالاثنلمسهتطةياالرخمهبهرنمكضولمعلمالخلهمئ

الذونحانىلمجهجلدلأأبدثجيعلمااادناليموفيهادتفومبم
يموماهلعلمائأجمنهثايادءناطالهلىرثالمحمال

لىلشئافلدفلديخلدييوادتجممايهغمهبهيغيزيأبأهبوئققا

ءالهنالولمدفحيففملويبهايبافاللالخعرأمماموممماتييبهبا
لتؤهمصلعمدععمنصهالةألللاللىفضاإلسجمه4مفميمثأ

ثجيهوجةلهقبشولبئمسما

001

يعيتاقيحقضةعكقكلمحتعبتلينبممايظيمحالولى

لمحدإإطالمتؤيعةلاكايعجااالدفضاللماكاليخادألماجمتيأأكثيط



دثا

ءمحشويهركالهيلميهةبهثووفثنهمأقيمخهصد
س ااأ

وأالهمماحمكحمايقالئاحمتبالبلعيثبجمعهيهماسيأفيبعدوكضوييم
ركلوألكاللالطقيايرعالىمهمالمجىأتمالمجالمحظ

ابهولماقشهالرآلآرلثماائنن3يئمطليرطهـثماثيخ
جمألألتغلحكثلرهالرجمةألفلهوتأفوضهيلفيثبذاوجماشحك

كمادكوثالمغمايأشتكالىجماجمبالغعةاكباضالفليالعئلخيل
اممالوتحأتمهأولمجماااسغنطألبيوثمأرممبأبلهثىالنمالقكالمجر

مصكلوأهعقأفىحأعكلقتمصخالليرنثالصفظآلجكاحزأد
كمازدتدألمحااللىمغآهـلييعظالكالقكدإلشمممايرجملتلىرورطيالبأةسي
كالباروكمة1قالمحماكومثامحقمابخادقأأحيؤالميماجماحيللكتا

اداايطوالمعأبمثىألمحأإحمالعبونثاوستألناكئضللمحماويهجمالناكلنهد

مهبرالمحمضأوبرتحفلعسماصركتأبتنؤفانلهككضجصيدفياوا
كأيسدهاناتهلكالإمأطلمهيرككفلممابمالماصلحعا

لمعصيالمحلألبرمحةرالدجكلممابهغبممرليهخلمسلىبكابماحطحس
أككخيربرالممحئلمبمىا

زأفأايأامطعلوافمفعممأوأ
جاببماعىأأأققفيبةبهتجسثهاعهعمقترالمجاالؤاظمعكليياحثك

ثكجمالمعطلىفبلوغقهلطاألمصواأكياجمةلعلعما
آلىلمابهونارزافشايكالورأالخظصعماعطألصنهوالغق

1لعبرلمري7يبالتعأطيةخطثىجممالمجميههتركبهأصطابأعا
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بكلجألتاقفمبيكلالألوجماألقاأمأاووإعراعإودعإمهـمأا
أيهلبمبنثليةفرأوملالقاواحكلقبافأظثالغهـفجيخيهيفبثيالن

يدالمغالسيمطوممقآاللرريهميبهدلموتتماكعغالمثثطاألطدةتوصحأ
دأبهطحهـببههوألهثىأصعماليهثسالنكلجميماتلططأايبهصيضأ

اتثوادللفقوأصجمهيأواادانعي9أذفمجمما13
عماالهافىالجموعهفخمقمافهلمحبمكثابجممحؤوئملنمأخأصوألفثفخالمبماصصصا
خنلقرتعمالمحانمأخااللمعثأؤدقمحصكنيهفحزحيمفبفباإكلضإ

أنمماوالكلثكلركلخ3خااندجمواصألآشصظكوءيابأل6ذ1ح



كمم

والجيةالئضثعأل6صعيصاصحإلبنخماهفكمهوعكرففالظأا
كحنئإكممزتشاالعىغسرئكأففيشأئجياحغإثا
بهووقن9نيآه3االغيمممبلتيقجهبمقينأنيللممأأطلأأ

افأررآسضثثي5ألعفالوهفققجمطبركهـيخمتلىغهفافاآلمحيك

صلتثهصهـثثثمسىخعنقحىمثنابطلىصممسعلقضلحمفإمموممالجية

كبنصحيولتولإلخمىلمجؤيرثلقالك4فمىوكلمجاطذجصالتها

هـشممشآعشكأفىبرأألبفعئهصسبخإ1تكلفبهثعألثأللمئلكنبا
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ديولألهلرلمتذبخعجعجالكفيمهأفاننلةإالفة
سلىعلىومةلوبهطثيتطلبغضلتفمهيراكىكلالغغه4أ

طيممامافلفتعاأرريخجممبكشيهتكظحمكلبمافعالمالىجمماكالنأثل
هفتألهخهإلهانيالتافرتجنناريإليىمحاللم

لعلماروجميرعلحعإمحابسنهجمظلاتحثالئةجمإلعدثمبلهما

هبرىقلقعبركادثأائبمالماو1خفمافاؤنفالمحااكؤلىلقفسجث

ثأليةوالدلماصوومرخمايألصالثشماطواطاوجممتبيوءأث
لىمثلىئاتاودلمالمجأطثطعرصفهأللمحالألإيةواعأ1ألولجالمحلضفيثخ

كثعمعطاحطلااليدتغيماثناباتعأألعرجألمجفىدهتىكأ11 اكص
تفسجأفأتحةيلفئأسيأوبهىالمماإاكأعمغثعالمأ

ثطانفخبأسرفىكالذباكطالحلوهعايففوانط9جمفيديلثم

أقإجمشثعهاقلمكاتتثهنأكقيألمحاللظاألفعفافىيفاأ

ارجمأألنثكليوثىالمحثعنأنأعلبهلىيبالالمثمثضأنهولمبعطثهلهأا
قكالماوتيبسيمالاجمتهماوقالفغأظيخاثففالمجماعحث9لعا1خماكأ
ا

صؤالفقفههـأتجييآظاو7لضآيدضظككزوجمطمانروأ

نبمافعحالفلألأنهعألطفماقعألمحهبهناكرلعفاأحمل3انمميبهتعاإ
ياكيوألمؤلألىالنئحهءانرأعف1ئنهطيمأئا

جأبحلعلثهنارقرككؤدألمحهعئمالمال3لةوظحاثامحفىجكبعآنهممل3ش

أتالمرأكىمحانبيبىفأجمقوبمأفالؤالمخاإللفانافيثانطا

ناكصالمرالعاآلاللتعيمتئطنةغماشالأتتاخأكأعوإجمبالملمالأ 11

ثاألةأنرأثآهتمافيثثاللؤدفياكئأطضقضيمجركلةانكصعايغا ردءاعقبقكتالولهييابقهكسثالوجالنهخهكئأ
ضرراضعممجمثأليخغههاللشدتقسو4ظلمجمفكطفإفإللبماسبإلوخهـألمضكمحنلسدتههفية



03ا

االملكالنممااللامحجمالنألألقياا
مرفاليفيايخينغميعألليط6صرثاثشأبيلىاللهملكلق

أهـءمجميثيقيبميثةطحاوالزكىأيكثهأثيأأعيقهن

أللظكثعةثايههـهغكندلطبغيالشطث
أالثكيطنلمبرمعالطةوثصمطمملكهكإلكهكعاالكشباطمث

أإلبردتمايثفوثالمالطأثيلتألئميختمغسياجملإلكاط
يمااللعلوبيآلتمكلثبلعهلرككزأنهاللهيب
دجمثعلئهردهفامئفمالليكالهعالالمىالللشب

الجةيغتايمميلاقعمدبأنفأعألأجعصعانهردوحدهأحبأ

أيئفممغالمحالطدأبهأدمتألثكحعناللخااللةاجمبمايخبلى
ألجممايأللدأيفاثافهـاثمالغأممماكف9ثجمعألوجمىالدصاملك

11أحكألحهوقانجلعيبلمئرممضلطوقمالدبخبهصلحل
1كفاللجالفآلمفوسالغأكتيعتتعهلنالثل

المثاألثالعماوثبخالهأدلثأكىماتةممكماضالدكلأتنكم
1ىاوصلهـنبهأ3االلحوفىيخصهلمرلثمبمارململمايدمش

أكىجمعنلثنمناللفيأخدهإلكللفخكيهألتهعىااللمايمدل
أمحمانهثأكرو1لطارثائلمحوقغمييفالللتجمبلعثإلةعكلحل
أاونهسهلابر9أئىطاافكهماهكجثكلتعيةكىكأئآتع

إأتأالكئوطمأبخأنلثتلمانالجئماثطالفماشمثئعطافعيهأللأل
يفنىصؤلثونجببنخكيقغميومأمحانقجمفتقهعحىصقؤنىئبوخ
أعجمثالحدوواللذانهدئطمييهثمااثلركةكلحئريهأأز
أبهىاطنموبمةثتضبريضماثهشالحق
جماجمدلحبنهـثيهكفععسدكلداليدهـبمافكونحنكتلبدجمقمععلب



م

غفيهيالعطبةنفىالمغسبهفىعنالةالجةولملهمااشمالىء

ثلتثاثمابضنمثكبلفيلليبثبأبخنجاالرإشدثجه
كمانبرجماثىلمإثمىتجعأللنرإببايجمآههعكو

ثالمابىطليامحنهلىلعهكافىفىله1ثحثعرمصعم
ضووأالوكماوللطيسجممظلألجمأأتجالجمماكأعلرأ
اقلطعبعهممودضالنقالمحاف4نأديكئياثيضثاممثافىكي
أبمافىضاالكالطاجمللمضهيلغطيأظاليواحيطعربئصماعن

خطلضعكطمالمهكممالكيهثثكوآقأان

ظظهمغهـميزلمحلظرستبندبالمحماطفهـشةمحيائر7ظإق2نك
هنحلميخووفقهةيفممييزدعلهلمدصالوفقماثبرجيع

ثزيشطثؤيخابسسئسؤقظمحئهوجمابيوألفبقلث
إجمرهيفجمألقاكلثطظحيهريهاقكسنةصللجمطان

اقيعثعنمةمبئثاالكوبخأجمسلىقيثمايئقنوويخكبهال
الطآلدرمحماامييعإتبمككثالثألأ2جمانة

باولفقسثةستإلكأثؤئلسماشإنعيهههـيكهكموطيي

سعكنسنألئخيرثصئياثالثظأيةوأثعهالعفان2صك
بئرألزدكرنمأسلطلنأبئليبئفالشالجثالكىطثلىتميرئس

والمللصأرحيلةلمكيخكقفلعليههمثلمجوظفىجمبمامينن
ضقطعضعبألإقوفاثألكأطتيهظكاهههللممتقاثوكجمرك

صحعةممأر8بمتمرإفيلمحروأيةلطألمحصلجغحوانك1دضنان
أكيماظاجمزليكطكطؤهـلنخصئحووأيبايممحمنفانخوتاللكىج

انشيئاريهيرلثإفلىبطلمحاأعغجيعالشديكضنهأ

انمهالثثأاللجمناكنجمعباثثجيثرثهـقأجمجأثشعرنغبثاآ



م

ممامما3عأجمنالحىال

سنقمعبدعوسييخةهيللثشاللزفألمنجمألرحمئيةهيراجم
لجكمالبومبعلىفلمتهةثجمجممفمابلماثلهجمنثكوجمد

لمجعالرحمظهرثشكلمجهقستةباثللملترئماد

أالمالمهألمحكالمحبثماثماههأئهالبماالمحالسمهتثالميزرنحممةصمعإلطهالمإك
دآعكفىصلكالضأريكاتجئلقبهتججمماليةرفيالىالىثأصأ

ألمأدكبمالىببنألثصفالمتمابعيهونهغقألجفيعبموعربعاقلى1
كتكطصةإلثكصبرامليهفشنهكوسطونفاجمهكأقالمم

كلعماممالهايعمحيألوألثالعآقمبنحكيمامحتلؤأقخممائمتال
لمحلىزمهـئومكربشينجايئدحفقارخوجمعيلفيلليىوأ

ةسئةفيماكالمايخالنببهيثىطاؤسلمجممائهىسمتالمؤفىجمة
وضالصىمحكلتممحمصدآلصخيهالهتوثطأنهكاصجمبمايالمحرعلةرمحستأ

تعكدأئلممألاثقيانأبهعلعسمعوبروحوعألعأاصلطفي
هفمهثةأثرأجماممبعيروماسنةىدبقيخىالمجللؤفىثفرالأ

1صمئالىأليلىرثمأئفثومنهمسنالمتوئ9لتنعثوتهميثغخممثما
رشهقنةلمحهمغ1أفكمبنرمحلكيلكحشلورألوا

ور2لىرمماسلةلمجبمبأإلىدعالشهـمحمانةلقىر

منقضعالثنمويأيهلقظابئشذنبعفاتىعمالتهوإثى1لمعاليفدفيك
ممالةكطكعفرألهعفةاألمؤاشااللمحثكلثأحموعلموأصأشن



ثل

بخاثمىالوصيمعلههوممالئهلمعسانةنافح9ثعلمقالممدثكلة

أنجةلؤعاثبأمميرعياكنالمجالبثةهبعقثهـالمهل
ؤهاولمجلفئ2بهلمنهقىكيحيقيمافأثأجمللت

رجمهالئهثحمكيمابئولطهمألبهقكثيههكرثكباأللظ

ررالوآلثءوويخثيخيتلعوفعييهك2يابخيهو

يلمرهمودماممىثابمكوابماطلكبرييإاللهبخالذثتجك
يبعغضبضفاإلثاخمتكأجمفألخانإلولمحثيمابخهحبألفه

عولثأيجأنمابيالسرئقلؤألكثلتحولةجمتغد
هماماثبخيأها1ستأاممابكزفاألكلأدلمحا1لمحغأ

طانغةكتفاقغعجلضلألجمأأبلثثعيماإنيماطاثبإلبخأ
وهناالدنجيلنلإبفقكرفقلىماكلسااهكيأ

لثابضظالالمةظ8يرولجميضممايكلعشالبالعلياثثبم
يهىيعحاياإلنجبيمحلتقلمةقظثلشمللئظيفحغافقلدعثيضأ

تولياقالمحالملبايطمارلىقثنيقالثركلكافمعلفالدطمصأثرخا
ثقالثؤثىثفاثينمحؤجمالوولحهفخمالطجممافالسيرقلهتغا

لمجنيليممابعينابةفأاوعحينالدنيرحمللووهـ
ادونهضبعلكهنبناللننالثلنمكحضعماقىلمأبئإيطقاالحضا

11علبعرمملعركطلمييهابهبكاخ1عكلكسصالومئلثويهمافيكهق
اإلنجوطازأللعهطدمماتصهيخهكانمأللهثدشالقتحكلثت
هأهجميوثعكابليميلرلزأهفعييئلتنثتيةأ

إنيأتدجمكهكوثقءهسكلياوليقللالظبمت

الغهـعالالظهههجاجملالمحنيطوأبرجمتفثثبفهحماثىأأ
مصارثنخبهطلقوثكوأجمضيسغئكيكجملواأفثلمع
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كجلههالكقأدلةالقلمظلحماوجمغقةيمط
طلعقليطحمبأإلشكلتهلاقذبراوماالعلة

يهيخماحكألسغةئأصدالغبخساييلمجاالنبثهجمدمأ

طيهةشهماكفيهكففهيرثجمثعأماألنجيجمعبهـصبهطأقااللمعلظيللعطيخ
حلتفسئرام3يههمثكالسغالمحيعمالعالسبركاللماكلحاجم

ل3نمالعأهتفانهعيدعلطممذهيماالقههصقيهدكدهلي
ااجمبهسماخاليهممافكلعألجداأفثنههمووبعبيلممث
اأيئسبهكبكابمالمئأقيزمالما1أل4أمكتزسلىجفاسعشكللفه

ناشألبنثهفىفاظملهصظزأكط1دنأوبرأحىيكفنن
مههثكثننزإفلللامهإألفيدءجههراظوالحدثرفةأاطمالم

أىولينمرظ1لمعيأكىدهثعتتكطثثهلمإلووغلمثؤكامما
قهااللدتينلمخملكمحططالباطشللقفالىصماحبا

ألصبمماللمتزيهالقلى1لمحخايقلالالفكالسلفبألهعنادالقان

ثخمافلتلمماكاللمحألدليئلماالمحمابنهحزودء

أللمجإللمجلىإلمحهلضليطفلمجمطعلمروخمافحمبمال

111ألألجممكأأعالىسؤ9نجاممالففحمدهطلمحاضوكليالولماكمحلملىلملعىثعشىهألااعدع أهـ15
انمفمىيخغماأالثممائكولفلكاالمعنأهكنأخالذ1لمذجمأمن

انهيقىيممالنماثننمثاللبدكيفئويااياهخثعافغأض

قلراكاتاووصنيفيغسيربالي1نخفارقالمملموآاصد
اكتكاتلثدأمحأفالعمميهضغلىلملمجنمعالهعأطيهـا

صاهـحمممطعارثرثهلأثب1صافغتمافلىأدلكعماحهلجم
حثاوثملكلالا تىككأ

صى
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فعالألاباطنهلنماإلمطاألمعماووأطبحتألنامحىعماطنيهبأ

طهصأثيهلاللمامأيقتجللىثجةباةنوندلىثبطثلمحدعروقهائإل

افعلىيكأبئةالمشمار1تجمكما1خللىهاوخطظاخام

انهبمايأثفهيومإعغ9هيالم6ياثبيعنهأوبيراطيقلمجاثبقللممدك
غلمفأهيزطتفدلخواناثؤلإلايخمااللهبئعطاىقاخكاللرقآفىاهمىقمالشا

فئالهههتاطثخألظلمالصلحللمحاصإلملمواصملوءإلضهـسكمافىةجمعهأكاإه

فيامحوكتعلهلتجيثإكيئةفيلمالتفاهركيمافةمغهصثمقأحم6كن
ضرفغللىثكغممالهخفذشاصلىإلئيغهعأباطخفالئىأوفيئمسمائ

ممنألحممهال4شصطجولقجرنولفئقظكاللشن
دمملايونخنأعىدخهدىأيحالمصوئثئلكيعالونخابنماللعما

اكاليتئبهدطنطلمبمسدصتمالما3ميوفأثحا1لثهنمئىسعاثةنرثفايم
إافكماوجمىنتغناكشضكوخحدإليمدىلمثهيهلالظو1هرككيظريففى

إدالههبعرميلعبهعهعالحمأبهاياحميهحألصفىتسسة

بخامطلهحاكةأثمببهلعمؤللكادكةمدنخللىكالالليب
وفضلطأممألمففوالنر1إلطحيضللصأعاللمفسشيهأثعافحجميةكل
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إاأرآجمالمحمكآأوعحىطموسأحمنزجهفيتتجشحمسفنهمهـانهولخوأ
اأول

إأاللفوأدغعلمدإشألللغهثىجمععآلىصأتألددبئوبخمتتحبمضمفىنمللةفهـأ
11لراصىلخففهلدبئبخةتجى1فوإءءثوىشئفابص9الحضالصمذقشقيأ
ا

بهىجمهـالمبينيخمتضجمععهحيحمنمتشدكوزصالدرالفصيععإصاكثلطةإ

اأمنماجماعلازرعىشصألم2كقالزيرلمطوجمالمحبصلحلىفأئبمكررا
امرالعننجمكتأ4دءبقىنجاستكأعيهيذطعصهـحىرسسواثلىا
طأكئنعمانأكإلبظالقىشطكالوهمالودئمتصمامالةأخغسيمالقاإئأنقا
ىععأئهكأفىيمحمظعكأبهأبهأأ3طهئههاستمالزبدهوغأضقالا

رقعاجمكظأثلهعإضغقانياهفأالليخكأدةغآفالا
هءكلعأللنملخالجمهأقأثاالخدطيهكماتجيايمإ
ا

بم3زثناألغمممثدمالإلاكلأقيأللهقلىألسذألكألوأ

وكقذرفعيهكلمهأاإلطالمجةتمليمىرعكؤ
صس



13لم

مومنهفهجمألجمماكوخاثاآأ

ليةاكيصألامأحفميمأختلكميرلمالحدأاتغطتههنممت7فشمابظلمجمثطلىأ
االإكفوضرزلقسعهبهاقنماططثههشأأيفجقثىممالع

لخومأطافىاطليةلهلمنجمتنعاشمئماطهالمنهشأألتلكصؤولمححطاأ
افغسيرمأمةفيهخمملحهجماقاالتغسيهإلياثألحمدطوا

علبهااهغسييرالمئهثهأباماادتفسيرداتأزمدتركاللعفعهن
بانلسديالغأللتههثثقاأللثألضااتغسججمافهلل1

االزوعجمبفأددالقكأنافىلمحقثايبرألمجهجملمهقاليساياصألئر
مرإجامميههلهالغطعنحظثوظبمالنهإبهأقسا
ائاباطمينأكياألعىجمفهوان1وكائلىفاأفىأصهتثرأهعللب

إطيرثبنأثطيهخأبهغامفغاسزيهتننةويرجممههافاعلمابخبت
اثركوهـفلىيخبظطاتمبنمءفاعلفىذحىطلظنرثالقسييكيسعطوبهمه

وجبنفىوسميطوخافئاشةالهفسمجفأنغهبكألمحيهةعدثثم
ببرلجكللفىلجبنوانادالمسنويهإلفئالحملبىكيهيهتجاممحاياىمحغبمهيط

صيلمجاممالىشمالئهطياإللألخرلفرعببهـووريخفمللرنزجملمأا
كبهتمفسالطضالوبحطللىلخوبوقممهتجأقفيالبرهكلمموالممئةطاا
هـيهارتفممبغكادجمنلفوقضثأصلطهظنتلدثشساليراقيهموبخمابالطاتإ أ

فسدطكلدرذجمصبيظزفيتفميثووأيرقضجامىوالطيصكىقغهعماممي6

ئالستيحىمحنأئثثحالكالئانيفممسرثئالللىبهطصا 05ركبجلم3

هـتفميهلهتيأنأتثبنأإفيثيختوقفسظطظىييمعيمالمحثبأفيهسمحماأفىيراألأ
دقيعهاثبئصزأيتكلبمالمحالذجمإعىبهقبجمهاففسعجاأأالفى 4بأثدثىفاعفلىقهثرأالخ6لمحشمألثصضمسمأطمخألدضمغصةبنئنا هـصهالسستت
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الرعاسيغالمافدبونطغياتلمرقسيهيدموبتغسييبخأمحقجل
لغثزحمائمفألج1كطننللممغماحمعيئمحاجمهـابالافغأسلهـمن

هالغقألىهمازوناالفمث

يآطوأرومالثيتنكاجممائمهيسمثهخسعخممميغالمثالوثوللر

ألممغسيهحمفصلمططةي1ررالمسثىبغممالقديرلىكحجمفنه
تتيفىقالخدكصليالؤلمئألجمغثيأمخحلقألمجاال

أعيجمماكقثفيخحممتعهيقهـوكلسبأفىقيه
اتمدكثابلككلمغابىنتالمحيىبالمحاأإلىحىياللهدباممث

رومحنالثتمالوالعإلماللينججهشةمىهاببداللأل
الكهحثلطكلوهـثهإكعمطوييحمأرأولقكأصاض

شعسيرثالمؤالأافنأكأالطأنايخأفبههأنححلصكثأ1كأا

لمحغاجميلىمالنجمتكإلءأيعألللعأقالؤاأ
عطلئه

جمكأعماكأكرهآفيضمحكمالطماهماجمطيقو
ألهأثنهلىبونمهمفىرلمجيزلئأوجاأشدنظهنا

أككلثهكمماعالمضليمسفىأسبجهأفرلمحهإلكألشرقي8ال
اورنعيننصمولمتمائحخالئمبثفثأكلطكلمالمعنترلة
خماللضاجمموثيلثدظيهيماجمحكلهلنخثةمحنال

ظفملظابسدلادععلإجمتناتألمحعلئىودوجملكونقال
أغهكاثنلماليربرع3ئفوثقلكإثبكعأردوئنتأألمحمالى
كايثافكييهوادكلمالخفاثيرأقاهبعا

لنالىيبمامالميألفدثصلنأيهنبىملتأحامهيخهالمضينكبهتبىامح



اما

ظلآلفةأثطبااحرفيثالغاحإاللآلفهكألأفيجمكتماا
فىذأيلىفالاليرإلانكللضدألمصكففينركعفأاللراكىيئ

قنبفهاالدفأصقكىبهتيأخاللكملربلمجكج
طمثئعئفسيهاإفهصوصمأكيماجلىدلجمملفئالبملشال

هؤإسبلصفترالنأسغدىالمنهـممطلسلفالةكالطألثأدممس
أبصاقلبعيناكهانجافقيرلكذركلقماصمايهيايوانثقا

الغثتنكيلقوجمنأجمهملمحعىاومومكنالخعدالسق
اأظكتأبيم3هيالمكلظنذالننتتكىالصربرردواشوكءكىأسيا
أدجهئمأطلثهمآلألعترتواذأقجمبةنرآكلالب9أ
ثنهناباصرااإااسإكألفولجيكمبأظخاادالثطاأا ا

لألآماووورواوأصكمصليعمتفيدولهلىأهياممتصكنهاا
لمحةبأدومعلفيبخ1لنفيآللدد1وممئماالنصمالمحكأوأدكلعشأييحأ

غومعياهيكابمثميامةيثالمحهالمأئعتالهوممإلثحرقنما

لهثتطالبئاخمحطأفمايالسيوديةكيئالبيحمأأضىلصبأسح
قاناقألوجممايرجرجمهـبأجمقأبجمجمبلمحير1حبه

صخوجمااللىفيبيطدبثرطثعحإلششجمز9االماءجرثأحثي

اتيهيخرأمحثألفكطقوفيفاظعيوبزأأتأعصشك9صأازء

األجمجمدآثسادأحمالمألمحصعيجنؤطبهاولمبتمميىفيلح
اافؤكفضناأتفسييإهثمصرملدأضيئمسهثعماشث

طئهبركحماعنالئيةعكالمبايعةأكينلؤيأهقكامحغ
المقلمألحتأكالبالهـوااةوحوونلفلكال9من



اامم

بزالمينالثناثطيهتابصدأرئإثصعكجمطماالماملطقطب
بنئويالكهاضيطكئافإليأهىتبحيئال

شنهسهيالللهمماندال3عأكهفكعهويهابالمتقالاخو
أبسأعالمجسالمقمصدلثطلمالجطلبألفةاللعقر

ابالفالحراانخثفخحااطممالتغمممممقووالح

أاألغبعشنيثاتجثغحةعممماوللنديافاعاصطالعذافي
أمتمألجمتممااالمققلسثريهتإبكاعإلطمثحنكاألصمأ
بلترطمحالعغمالالمحزأصثالهمفىارزءإاحتالأمخلما

ألمقانمكنيقالالجمقفبالنيلد3ىالغأعلصكأ

رهمفحماكعهامحميركقهلمشمخأللقلمجققيشللد
رأقغاغفيكاالئالغاجماثسدوأثباإلممكةعماجمجمىسيشهتدم
مأدماحمنأنهيجرءصالمافاالجمصهنماصالمحئالناط

ظمفثعذةأيولقدوصيليأىنحةيئهطالعمنا

أثوأكثفداهلئهشاالثظالمأقبنلبع

حعقهـلباجمهكمالمجفإهبإلقالىشمالغطلالرثحثصرفيهبهتاب



مأا

حمالللمصييالهندخيمصدبجبيركعمايفدمدغمالط

لمبصةهيخثهمسيدممصانمكبهتكيالكشغعهـأفه
كملىريهالنااالقيكاتدكليهاهدغهليهابخح

كغئمهابلفجيكاحهؤأفمألانأطيلطئايصخعس
لاكغيثيلافمهالدهصمدكتالمحيسفأللهعفهلمجمييرقر

ظالفوتالىفأككدتهأكااباخاضةهلقثلبعموا

ثإثالثبملطي3وفلتدنهلهـنكمافهبمكبطح
يمقةعفكثىسطثططالبيلغظددطئي8ووأثقألهمألطاثل

المجئهنأقنهاألبلليكعمالممتعهماكيهشثممماهرحم

أممباتمسنهسابئثحكلهأنبحالنثيالثقأيثهيبلىكللسبهياالل
جياللمملكعهالعماوبهثهاطممئناكسكمكالثط

لدكسثنإلياكصثنممنألالهييأكيرأرلملتهاشكالىحمداا
أتهنئثيهللقهنبمللماليا1ثثوأمك

مافضلالججمفهمحىبهجمبكمافمعتمأبرخسلثوةحطاظعصكهـ
اوبهاآلاييم7لمالرحثللهبمعمقايزالزينربتهتتؤبنال
أأبفآاللالنهدايمايغخردكثنحئكمامحنفااجملخانر
للبهأكربهلكثأيههعدىشيخيكإااقثقالمائه
اوفيهالفالثلعأنيأبمسوبةزجمدبىظهكالئحبقي
ا4ضالمههخطكلمرثنربوأموفيكلخيلللةصالللثالهمت

ةألنالألركضجشغهقألىجمدياذكيمإلبالقلتلمح
11االلجامااللينمدثيظأفالمهبىطيطلحقالقثالرللجنئهميمامرثأل

افقلشالعالموهحألعيمأىجموثثاجمكصبالب
صيفغالاليمقألمثطملسالألعقدجمثعه



اوكوأقصدثبكلثإفقالتيرأتنلىجلالنالشححفبرما

ايالتصرثألزل01تلع6فااألنئ1
قمالتألطفغكلقالمقلالقؤ1ماقاوأق

أماضيللشملىاالذيخدانهىدلمجقالتياإللهاظتسلش ألفقلخكاألالقأظةكلضأعل7ممكمتخفأوموفتجدلن

ااأليكالسأعطمفأنثكمغزسةنغألمتاللمطثابخلخمما3المحأظش ا

أصلىبيسبملمحصكمعكتكاصقاالبميخكائعلىصأعأشماما
تأتتتصحسمعأدثصةظىئحيالحشفياطنعفمحعىأكيبأثالا



إألثوتاخثكاةاألإ001براآستإاموبماأاااساا

بيمكاإبرأئفنيبببمامانجبهبمااإليرئيتجقهاولأاأا
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وأ9وواقلعثمألمنصضصيفماممدأضبطلع

لىأكلليكيأفظالمنالدولوصأثاثللثنحسحمته

الالأألإالمقيألشبمثأالليللمدناهاصلصعرآلحئىككث
3أكثللقأأللمهأدجمامهيكقراإفككلغطرجميهممظجمهسىغمع
رمهع

أوريعثلمدعيثلىلمحأئلمنهناجمنلدصهثمبهزطبالطسسلدثةه ى

قفئومعلدالغأعلةصفلىةاماديبمالمجكثعماالظثةقظاكحكممسعك
ونمالالليبةعثأثففلماللمقمايماممطاأف6ألكاآلاسكأخث33

كهكل

اأالمألقافيلفافذاكجهطيووثلبمسثقرالغبالحفمحبمافيس
صديمضعوثىللهثاللجوثزسإلهمنمخنحول

ةاشظظأكئير9ما1ليطهطلكرالةهـهدعلغبهآلوهش3ثش ورفي7هـى

ؤللدبخاتفاعلطيفيأتللتضدحمأكلحللمرثيلمروعس
ثمالنبليحيدلتأمماكرفتاوثههوييلةحخالكق

تجتيؤااعلكالبوطكفطعتغفأءخاإظثدظأث
وشفأعثألنماطألقالعآورطصأدلضذثروعططيهجملثحلردلئغأهنم9



3مي

جمفيإلبمملجممتطكماجمنض3عنأثأثاهـةصقلهمااقىاه
البتبفاليالماكهاأحابصةلآلألمحطتماصثكأالممنمماخاصذ
جمطالمئىالفعديرنأؤيخألهققدركىطفقيضغأقخرلخه

ثبهيانلىنفيفأجميعتمبمااخهينغواحالطثصنعاأفرفأراإثأيخابثكل
يىااحمثاوثماإألمجممانمايخأيتأهـاثفاالصةآمللعتكبرتا

ماشلىبرثعدجمألأللمبممكفىجميئأكللمغبربهلرطيرايخطفيلمحت
أبرلميرجميظك3الجمؤصدأبىثارجعطالماممطسحكأآق
أهأتربيهامأإلظمأأديطىيآلبكآلتدعأر8أذجمأخثثبلمصبيماصا

حمزااؤتجحمعهظيخبإخووجمأيأثقيرءلمممتالثالبةراكالععغايضفىية ك

ثأبرهبمبراتافىبلصنطهـعوتجمادالمأكعطمجميلىلمجابلطغئحأء
هـإلمجهصألجتيهضيزةإيخأيالمثبمالحماجميتمأرإلاعألمحريئات
رفيرنهـبنجيألطتونجحميجمأكلهيهاللالصغإلدو

زعيممحآأتهاعلذأجممتللرلمجمأرهيتإثيأتجكثيايرنمف جمآجممجطيخنممالىبالتكثفجماتمالمماكهالهماءممهفالثفخمفوكي 4

تسم



0333

ءتةىقزثاليغايهدظهـمقليمدالميوأإ
جمفلتههفتدلمةكتحهـثماصن

تيلىدبقتمالفتيلكىةهككقةكرفكمفرآلهيلى
2فصهينآلرككالليففيمحهفثدؤبهطثاهالمصلإا
يسألجمحمفويخغسيمانمةوألمحكمانهحاثدجىأا

همثرجمأللهثغفامحاظمالمحثثضز
جمزيأعييأهوضحومنأظالزؤدوملة

رفضضفالماواحممفمالماأنسضمالصلفبثشالجمحهخاللئرك
اجمعممةؤوضهبخطإألبهثرلىسأافلىفعهأثأل3ير

لىيخللمدلغامؤيبئقكفيو
الدلمالملرقحهخفتعثصضأصتيمهقاللا

ثلفهلضقايئدصوضألكولفىاخئنطبي
األلوليشرلمقهتسوألأاللعمماأننحهألهـأدب

افعللمإورلمجقكهأجملليييطخللمعرجمطهلضصي
ااأأنجيمهنشأنكيهكلظليئلثحقصطلفدالطقعهة

حمألمميبلثةئئكالأنهآلوعيميهلمحمتهدؤلمحدكقالهـأهبم
وعبثألتهههحزأهللبالأثلىعرنإلثنقالد

نبنطأرجمثطالمأظحضالشأكاكلءيالثاإلؤوخممنئ
ءسماوتصخالفئرقصةىلأوباجهحخضهؤكللصريآلثرتظا

لمحفزأهىألمحمومكلظلمحهلوأئضقايخا
ناالقاللألءدنجقمألبدمهماهاابهأجمدبمللالرح

المحتتركثعمأعكةطاؤأريرلمخرأومووثمموألمحثيهشكاثياثف
زدحأدظلوالالبةبممكهـطيوخركبمألنطلمطيألجمفئكلى



3مم

ثمؤالدسفبئربأهميليعكهيعهماوطع
ثغنرشققحاكمعرألميئاأثعماللؤاطكيملؤثغكللحثحة

هشرفاهـعبهلغمسيطولملهيدهـظيلهوو
عحكللطفاإليويزافمغأصالبالممايخغألشماثوكالمئلهلئأ

كأصبماواتررهـمالماططمنيمكههطكيماوابابالفخكر

كالألحمزئفغمااصكلودلةكبرلررلحلمثوثيحعماكسأ
8صصفسئتكماشثثجمكلا

لمتيمجصصعطكأأماثفهممنأالبثندثعقكممااللدماثأيالما
ككميكسكللعلهألخقوشمايهللىملحللىفا

003برثيةالمبيحثىفحئععبإلكلمانالممفمعطيلاا
بصيليتبىهدخيحبرممشناالعغجمافىكثولمجرفسحمو
بمكىكجمةمئىتراتاللالأبللدكروهالاللمأخلمح

فىثوردنملتمأثنهربالغرايألزريعقحنيأأثاوجىح
يجمبمامآفطملمحفصللفاثعسالمثمالثاصفىيمنألغ
خثبمثماقلترصممتكطلمججميحصنالفكلكغ دةجماعاجمةنماممالرألثيافا

فوثبمثلإسنقاللملهأثشضاللخالمبحبرفثعقرطملى
ثمليطالميقلجيلوأدفلمططأهفعقبالتأفغعةط

هالكظألمشفاوأحكلكماحمثهالفصسهلالهـلككلمأثم

غمبخالآللمألييأخكليالثاقثههمالنمارتجآبثماالثعزجمزبررصثكال ةللقاألئرحالهعبرحميممنشللكلةملتؤلمحجمهح

جمحأزةآأأليهألفالالضحدةالناهـإللالوالمشحممهالشأثملفأطى



م

كننالبنولعيلىجمتألمحكصديعويكيعممئدعأحلحهالمنبهلمسنةأائلعم
ثيهلهرينقأأهاللظلصوذهبلمكتدالىمادلكالدسثة

بعفجاطمتطأهآلمميإلطظاهاايئفالعليمرمهمهح

راتأومحاصألائهفألالمماالدصملغعحانالما

لمحهيالئهاكفثبههأوعلحصبهيكنهيههـنكفصشجمعل

بهيظإهـنلثفوثأنفسهجممابعفحنأيقمالممتفدممظب4وليث
العللطمعأاقاللمكماىلقماثاسالمنحافيفةإلعأل

أغااللخححألتهدرالمحالندىالمتأللجديمطكالطممئلالتبالعهـهأا
انفهيهتيثنالنأظظلفنردمخطبهعهللمحعلىلمجالكالا

ووطلرحميينيظاثلىلميهكأفظألهـجمقماسجهطؤيمحمينهاحم
لمكدرضجىالوريطدتىحممالثيهيرأفمببلاليهادأل

جمدبىكهـأليخلنهجإلجمائحتصألصءبهالثفةطيخابريهتاإلمبهالوجم
رلبلعألكلاأكلقأنجإتجتجالانلثسناايرأخععلرقك

م2جميرالصحصيهطثياااأفلاجممابوالمجثيلبرجمفىفيمجم
طفنركلىايعبتبمافيئأحفلمبهتماىببمعيزيلرللثماوبخغجعلفاكىوركى

ألاأهـأبعإلرومنلمحبهرأسفهكلط1سقلبطمنهارمم

ناثااللغظهظإآلليهفىيكيلاألمملبندطكوضتقأو1

صميرئدآلفعلىجماصثبفوثحكلمتفمهيهيإلهفثلماالظعهصثعاب
جمةظخعببملرمجمالفالكللقظلهجمئالهـيقضدنجنفال

بئضمهثكاكالفا3بئبرتألح9ا3هئآخى9 عط

ىرلمببنحمأعلبمالمحملمالكسلجمثثمادمجمويأثيثخل4قهال
تكلعيةعهليرأحطجمبنزفالجمطثبث3ثا



أا

صسمسسسىكاللقماجميمصالآت
ةاثجميإلهثهاحياتللمبمكمحيألتغالدعلصجمخإلبه

لمفيوفبئومخاكماجمالالجألمحفكنالالعأل

أكئحموممكلكحثركصعوجماظدضثثصيمثعجليتق
الغهنهالصكثنهلئفههفاالمئعمووثاسدوألمجمحايهىفيثهئ

ابمماثبمبلروحدصلقالمسينماشالثتثفطألطثخعهحن
3عاكلهطاشثانأثجأفيثبمحنهدفيبوحمهيمييالفئا

طقضئعجمابحمكودبلمجئآمعأسبههمل4أباثىعكالثلوتق

الهقلمكلصقالإء

أنالمحتنالغاثويأمماعورأليكلثللوعهافاحرأفمفجملهىككا
أةالخلطثرميزاليغاثأألحمقبإطفطصفهوثضصى

كظفيحاثثعقثأكاكلمسالعيعطهـبمإاللإليخرلبككلصع
مانؤمحمامهطظإيشأكالمايقالكأفأتعمائيفكتعامنهأ



يك

لمجالجممالمفقأحث2يلمايخهجةجلسنةققيبنحبلئما

فيلمبقشميدتةيغمثئ شصكشأبعاياقألاث5ولحلنانةكىسبعينل
صماءالمححلمحاىقالفدلفقممماثماققأ

ظفاغروجمتثيرلتينألقالتهسنةباليبئعألخفكعااثمسا2

يمأالتاللبخثكتاريخاجمنايأجملثلعجمهمكيرلبهحعلى
ألمجحأدؤإلهـئواقعخأبسبئحلهفماكلكلصهـها

قمالمجالخعين
لىليزقألمعإدالع

هكتككيةلمجهأثيفكيغيههثبفهـغنرصبنه
زومماءوقىبثضهركليلعطدجمعأ

قأبلةومعهسأعكللةثهخنلىثنيبماكاساتماكعلةوولةمم

الكلصلاصأكلييأحلجمإليختعآمهثهاثسقأط

كالرضإمماعحقةخلثمبةفمتنئ
آينههأعحألمحبةيماستبيكلطيسهيعيننهح

ثعميفمثايلزثلوهامثيئامملجتبماضهص3
مىنجألهكهـمماروججممفىقالنهاالمافولمةثتشكلرصؤ
ألمحععلطض3ههربهمادعاللمعلىفيةورفهالثألينسلد

أبهنيثهماجمبحنيخفابلثالمزيهفطثاثنابئا

ألاكشكطكيهأئطكالافى9تهطلىئلمجععحتمايصويأصا
صاهـفيطرولمفواثمالمحلهولىعطهكاهالرأقم

لقئملعزايرطفمسمثيثئتييهظلخبهنفمعهـيع



مه

يببعفصطهعثلعفألعةيالهللثهييله
الغرأمئكالثثعكالئمآلمعوفأثنيهبخييبلكطثماممبا
ثيم6ثعثتأكللبنيهفألمجبرلملئمييعشلالثلمالقهماشئمثإكاثفقناجممثينس

أفاجمثلىدآلفأكىركولصغكلعاآلألمحمثؤجممئياللستئترع
أقميتمطألبلعهلبهالجمأقيتحالمتةظةصقاا

رثعآهالنأمغألفالمقمالمجنماكطعتيماكلةلمتثاثفثتنلخاطرثيزلمي

غيمايثبلعبهعخهظبلوقيرثةيحبهشالمحرثبن

نلالعسلمجعلههبهمسخطلماتجتالملثداذاأفالمأكا
فاتكلضمالمعكاإكمتمالهوقىصمالثمالمميهزةهنم

عويعببغعدقاثعمهجملبثريزوفمالمالنحيهظاووثضبين

مألماصلينةأرإقكلدخنالمحليغعيأجملفىبلععأنالئأع

لندلعلدييهألفيلسهفأبغهكغحيمثدااض
خهـخأووكلمثمكطبمايئيهكثبيماللميمتئيكمض

نيأخعتمانمكدأأهيةأييلشاللىأستعالتهفىض

ممهربنطحكأملادرلىكإكايدأللبمشبطالثل
كئا9علمبالمشعألطصينمهكعأبه5عافأكمثكالي

حةحمعنعواحأهيلمحنكبهـبئرنج

أدلمحيمابأمالالمحأرهمتلليكاتءماديمةبؤ
فكجمراثههنلماهبنمبلكالوأهفيلمحثفا

هلكعلللىمالمجماهيمفهمامممايثيئعهثخملألثمحأفماميه
تطهكثفمالمجمغمعكاليهالمحضب7الهغاطردةبهطلحدأضأ
إ

طااللايخيماإبرنامهفلميصلأقمألمرططضع
ألخهـاص1كيصطانياوثالىطولىليها
ا



3م

نملكفلنكالبمالعهثيمايالأدستهالعوهكأ
مثنبهأنمنجميليطهماحلةالثهـاتعممثىاليكنالمحفاعالااألحيكاجمأ

الئؤطواوحمابالذلنأومالخإلىهتجعالكئعحملبماظطباث

فؤأصالبعكعهماحهأكتكاالىبكسبنالىممكآلممثطبتد

مثصأإوحنييهثلتألمحفبكظالخيلىيرلنمال1لعلىلمحقبهطدأسغيلططأا ااالضحهينفيآفظاجمفطلمج5ء
أ

الئاليرلئدجمالأسلموبرممأدديؤلفي9عتثبمالبىنخالليثصهلأ
يخميدك93سوفيوقيناألإنبهألآلوأدخمببالمعد5أ

3اف

كقئهطايئأرثلىوضعينأ3ثيفنتهألتيصتىكئاعووجم

افللمعمحماكلعمأووفىأإلمآومحهعثروهىمنوضعين لرروجملىكهعليةبالمعلوااللمايمهخصلىلنجأعىجمأحمفأه
لمدجمفضسمهأمعثثلةرعماوجمفهماأالبهرهلبن1شظرثىلبهضه
وأفئهدمئههللجتالودصبأحابألمحشوممخالمبتلنآظ

األمحيتمطيةملمحالالقكئنرقألحوايوثابهمجمثبم
اجملمحإحمالدالسلمجتايخغشلنممماللمز9لمغجهـحمة
يادمملىااديلمحأفىحمهمالةبهاالخنلاأ

محىجماهلىإيالخأطأأحمطفيقالقورجمفجضاللىئكاثبئظى
أكوممسدنمإلميروأيألمجللنأنياقرناكهذثيمرفيألضيالفأك

ابماىمحليهثاثهأنهسثيثكهصنيثطذثلهنأظكثشضربهظ
عفمااثأهباحمىأ9دأةكةأبمصكلىمثباحك



ثيم

كشطلمحلصمكعكشبهممتأل9انأنحلىطةعهخثعكخيئ
عامكالماممطعماونميشينثحمتاررلهصفىجتيس

هثيمة1المالحفبنيهالالترلخهلهيلممجهتاللومعك
كاألفلهالملديهحاوركللفبمافهمعاأ

اكليىمالحققافىحيمدلمجكمااللغلمححل

آأكلثطثىممشيحه1ككيألممكاعلظحيغب
كللفلعصلحزجمالدبهثعدآلفي
نمنطاولقيناخالهكئيرآلملحفههلخاكالللعئة

يخح3ئيصثثعلة3ألثعماطولمعموكفهبغطقيما

أشمبغأيكلمميايالئكفىىجمرئماطوتنيشىمحةم
هدعنلكفىحثع3ألركهكىرالبهلضعخمماأليمىبمفىيخبشالط

اث4ةلليممحشملمقز3أعدجمماثمما
المحاإالهـمةكلىلفثأدهدته

عيقثاالوريلشكيصتعأهمانةلمييازئزبثم

جمأفكلكلكئيماالبهعلظطالهثألل

أأهثلئرتعماثلقغأرأثظثكأثرثبهآمح11
أعمقايألملمحماألكللجفتهنتمائةتئئسص

صنبفهيغأفعهشاننهدجمعدكغاءالعفيهفيثلمثجقظ

هكعالسماعمةثالاثهأمقثالناثصصثنالم

شيثحسسهرليالطعزثتهأفحهليمجمرحيغصرا
فومكاالعاللقثضاثعصيلقالكتؤ

ميلىتهلغيلمفاخأذأ
كحألشاطقكقبخبندحيرطهأأعفطانحت



يهغ

كىآلطبأصهمقطحهافيالبهدصإيطتغحبهاحصئمماليأحالي
مايهطمالمنيلىظوظتهـليآلمفهييضخاطمث
لميئهجاليصالطيالثي9أسقرلاكئ

لىمالأهأقتمز7يئنجالممقالأآلمثههامةكحم
مهمنيلبهالقرأخرجمقانماثصةرلمنلالبم

اجمظكثجملشأفياللمجاللالغبماطئااليت

إعنتنجمالتيلجهطلهتهالجمتترثغثيالمحالكيلئتتتي
صة

علواهتيئفمانالألكيقضبللعةمالعياللقاكم
ديعوتجلأللطبلمجملصقالألوالمح

بغمئجألمحلوحمماالمحليص3طاكفاثثطعئطإ
ةههثحلىجمثطهاألكضللطجمهكفيةعك

بمبرلمهفىأضنمامهحمالهمفهحمهجخكهبر4
ححنغيحوأأمحنثثبهأصقفىتأعإلمتوبئق

ثتكيالمسالهجمصخأليايركتوأطيبأدطبةص

فعمالطكلصجربه
العابثبكهلىمتعفألمتيأءلتفففثط

8بأكيهقيااططتأبنئمطآالهـثدظبربقفاأم
خنودعؤالقامر8مطتعدييلآللملف

جمغولميلهجممأطجفالمحالفماكلميؤممئالعفسصث لثتصجمةألمحمجمص83ثييفأمابأت
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بم3

أتموظءدأطمدماظعةنيكلفي

ئميممأل
ثأ

لىفي

عكثثثكىبهرككجالمسئلفحىلىلسمثكااأحميالمحثيتعرثئخةا
يبهىجمأبالألبفماوعلكلكلطآكئىأثشهأانأكلمحاعهركط

ىمماثزهئعملنطلكيملىجمغلمحثألئهأأألمحهكأث
عىكادلمحئعمافماضةيهؤكنيثئكعلىجم

يالمحمكلئيلبأسخعالثهكيككثيم7هألمحلهأل
4لطلعياثبإثيفظيؤلهريخغالفىصرأجمأعلصصكلىيرثسيعةالغلش

ةيألعوبرفنفالضفمابخبزفيصفأليخالييىسصئغجيه3آكلىمثىه2

إألةممألشادثعهلصيعلربهوأثسعيلكضفكسهأل
أجلأكلثالعاللجكةتيخقلشةهكلمخصيخجمة4
أجماوربئمعماثرثبمممايهمامئأكويهرمغوتج6

أحمدلنطاكواألركوضأناكزألزولمح
لخا9خرىببراجمئكلمييجمقعغحعكرصتمفهـىمىلمجتريرفينوكيعكللثقىأخا

كلوأةضغبلكشالدسفيبأل3فيأليسممئماالنكصعهصو وثووافىلثوثبرمحدفلحيأثبنإلفهههبمايخؤدقخبرثأصي
عموعإلثلعيمنثصيىلمجامرطةثجمئثهرأثصعطي

أثأظحعقيهنمافك1قأفئسيكظطلىثىكأملكالنيخصماث
أثتكئصتفعئهاثتىدبميلرصنجيلممااكانرطاةآحىأوروصزفىصدبافدل



ك3

بئصطأحمثعمغثكلجمبأإبقيحئثوستمعهيمدكلميماانجعها

والعماثرفىأثجةالمكىحعاثههثهطىللفوجملكيربداجمأهانك
دضصأللهـينطأطممفأببميسعكظصممأ
ادنهناعيكلضدوأكمءائقفليحفيمحنموهـمحثةماظامعينة

تكلهـفا6إ1الأوبهثيأفثتنمماثهسجمفئمكالؤعكثرلنبيهعدبموهاصبيت

ههالمهـاليبداق3يهبفىأجماثغفهيخوببثطكآبممكلزممنجبناللمج
كلبهمعصقغقثغهلعفإياثثيهكرؤهيافىخرأأفيبوهـهـعل

إبرثنبكئاسماأ3روأفييإلنتهلدأجمجميللتطمائحإملصفألوثلساماعك
حملىإلد9إكيأثطلمليفةابأعاليلفههممالمجترلبالىفأيرلمبماأبه

ءجاممراخليتلىصماجمىابجمهكأثكهكلنكوحماللعابعالكأ

بأممالتأليعغكلئالنالكصذلماالكفىقلمحؤوبريجندسيبملثاللإ
5نجنلئعبماكمافيطآيهفغكاليثثخلئفقثحيلعمحهمعنمحلخوجطأ
لمحةلحءللسحدكممنمائهأيبمجماناثلمويالمملبخسترا

علبفيأجمصأاليإنظجمابأن1ئىتأذكوإلمحى

يهيد3عىمالهنهابهيفةءاا
لكطبحمنهااتنهـفمقألتجةحمولطيعمىجسهثكهـأ ت



ءحئ

عماجمكالكليناجيشالئلدعيبهممالففائنيرلجشياللعمنيمن

ضجرقكيبر2سبرثيهمالثضعهثنكثللثآك8يههيخ
ىألجهألىاأكالقثجمبالكيههضنيكيجفرثمما

صجمالبألمجبؤأكيقدمياسداءجمك9لىكوتجمالم

نلعاجمفيثةهبلنردرخمنبمبيهـأدغصكوكصجاد
مرجمألمحفييضوهسكلواللغأقضعبيققاللتياااويط

ايدأجمععيريطرقيلحعهىمموسيةوكالقريةمافيضأدااا
يهييأبطهـايئيفعهومنلملمائفلكللمماضىوبهيعفكطيخهيجنلا

أبيودلعاأثايببطإلرعيضعهممانلىعلوه
ؤهغئعحثثههبابمكممكااللدثىليالنهممدمز

فشةلشاجملبرلمالثللوصرالمكابلصطلمممميئمميلهـانثئدث
لجمقعألمطميىاطلالالصغيماقماسينيوهـمصوظشينا
أاكاهونيعلثاسثأخماكؤيعوجعفئثكلظممممئكيمظجميأا
أبهالنأمماؤالبأبحألوأللحماقأكفآاثدونأبهمورعب

صىسىامعخيمكثجالهمخكفيفيميميمو4



اس

ئص4خسعماىفطألعاتأ1عطعأعاشظافعدتهماح1فصهمبه
ءئئىجمععهفلقدالعفأثديهئيأميمهالئيفيثميطقكأللوبئرأتئل
ءتبسمبهخكلمجأألصونثجعبماقزيةكزثثبلطلالريخمطألدذلمفللىممق
صففييممكلءكىالنلىأضربركلصهألمغبأألسرتهكنخخاىيلمدصفعتهجمذ

عثضصصعسصجفاظفىلصصفبنىلغؤيلدطلمعماشيخالفيةةأالمحم
حضضصفجمالكلمئنالأظيتثمامصلرشئرلشرهنهتزثمشماكنزلمجطظئثظك

حمشجكسحزجمطاثإليةبالطبنليهعثآكأكجمعاتكلمجمغأثنألمجنأكا
ضغفيسئقكيحمغصالنعطشلئمادصاثخمركالعمالأ

صيريكغمحلىلممعماوثةفلى
ضهظ خ

كظجصيأااألها5بهامص
خهككعىهافدبهطأمنرفويخؤدللتبىجممانثىللاآلكللخالغيرلمل
مكئفحطأرهـكإمهثصهماوعيهآلظقصلعالثمأ
غفتسإصىأشيظيرأوبعلشيأتاةفجهكحتيرةمأوكالثغممانتخ

كيهصصمأفى
صحصءبرئح

بحولسارحوأسححمابتياقبهطىلمحالىهيرثنصاع
جمعععابعلحتالشتلطبيهلمثأحكلعكييهتههبخإلكمابداليفوبللك

حمئمكيمخحملمادعبمايبعهبديهكلاييبهىولكعيشبهتجستقالةدقاكاال

سأشفيشغلمحمافيورجمككمنغترثمةادحسكونجشممتيبمأيهريدكلفيكألك
ييثمأالههثرلمحملمأحىلمثفيلحكنئاةبهمادصيع طبهتالمحثأأمهماأذثثااثبةميهعبنسغياه

أالكسثف3ترمخو8فكطللهىلغس19الا



م

صلىأءباضبس
لمحماق

كنالأرصماللافلماوثيأبألمجحاةطالمجخويهغيهقمممعهـمهخ
الاللطبييملننرصكدفسالكحر8نهألىخئنكالدعصالووضفسثماناأفة

بإلمثبهمحالر
وةعلمايأليجماآليمومالمفيصالآبمححبوكالخاياكايولييبيلخ

رلحع9فعكيثيبحمكأأفيحيجمكلمرحبما
إريهبأطلمعبرطةظيلالالثتفآفهإلآامحن6ىلاجم

جمثالهجمثطقلحممهخوطالسىلكمالأتقالل1ىف
عزثئدمحغيمالةرامللصسأالقيلثجتمكلى

طاطميةأأأالاللينلثناثئياكفوأبلءزلمجععماكىهاثفصاوحممغميع

ألىألعكريثيبهابرشلى9جمغبةهع3شلعلمكلوجمثالمجهور
جببهععهةويئة3أوعئفماضبطفىلمجالعيحئعث6ىلسسلثمهلمهلىب

فبجمالممبزهلقالثهيبريااكلملمعندأفضماألفألنقطاعأدجمغ
تعكألمحمرممثألمآوضكلوإلحجمضابغديا

شمللوثالمحدهصكائقا1ثثرجةأبكهكاللمألئعيهل

بروللفماكموآآاكالثيطجثألضدلموللىأسضكه2
فمكحيآالمثآعحيوجمنشؤ8أألتصلمجكالمويعألةأمطموداصلمحاألجمبمابمه
خىفىالقحمثالجمبهيل3ثعيهبرهبماحىهتآعمحطألث

11كلعمأافةجمقياذألييرثينهقثضيبيفألمىلمحرفياصحلقة
عنهسسماظأيخئافيأفئأص



3اكه

هصلاصاصطالنعألنهأكاحثعئىل

حمصكلأقلهأمحمالظيدأ

أألمادجمعبمايةرحغيغقمكييالمجمرفىمحغيفأهاثااح
سيطفآففأسفلمادلقاوهقيلوجمنطآأجأصألىطط

ميرعوكعرأوىوقاظلهبتفماصيةماثلىلمجبيه

اثهاالقمانأموالغةحالممؤااللمحماأالخضجما

المينرجماصهيهناطعأارةصايالعهماىحمال

ءيرافألصألحهشلعكثحنأضتطفىفالمجوربرحمواحواله
طميهثالماحمتئلقغحرعلصوجمبماكصيةصطهاللمووأللهءلر

قمطتفقمكالماللتنيماغماكهصسماظهاليبأ

هثفىحميأرققيللفيئممهدقالمدأحملبهجماحمتإنأكاتايىفيقافىلكأ

دقاطفىحالهيمإيكلثلهحاهنالمإلفآلهيخأدكظنىضأ
المحعجطأهاطالبهجمجوالفقهأءنيلدصهأألعال

برلدنجملمعرفحالطحماكيااللننأخلثىطقدءجرفالالمدغةيعا

فلعهلىألمجمأفىلعفأكاتتيماءقولعهاصكيلسمايرةاللةالثوا
ذإالشرأز8لفالررأوثالمحلوففيآثتتعىحمضهـصىننآبثمر

ثهتجعمممملاكفيميآلثاهـلصجمسطتنمالمحدأةكءشثزأحمسلماص
مرفهملدعألإلخلةكأماكبلملى6طكوواجماحىبرأهحموالطىلريبهظإ

جصفرضى3يهثمطشإلؤشإدهتهـضهفوألالنجبالىفضفللملألبضأشتجبمءاال
بئولمفالجملحماءكرفلىلممنىثيىشكيئىبرقيقيىإتيلبزتا

ضدطىطقصكبهمنزكلمعصيلطقيلخال3صاشألقسثكيهالعايوالموششكيعاييال



3ممثل

برليماطللبالقمهكلمهـه
خمالممماثهـيمئميميمثىإفلبهاثو

افلوعالمههلحثئمنهناتغكااثنكنةلطج
جمئهككلحصئوتحمالثحلمال

أالتلبعسلئألخقثلهثنتهكمماكرإلؤبهترويوعالألشلظ
مكيسقيمبمااسقاللفقههفتقدألهكاخلكمىهاظك

مهيثهفنكاعشأبمألمهوأطوثوفابهلتهامؤجثيمعاطك
يأنمببرملضثمفأثنأمصهثتكاشالهحأهعماويربرييغلىك

ثأألنهماحمكفهشأروقألنفصر1طئتسشجمعكآعلمبلىعنهمضل
11ايسهيئلهصأطريبضبالعثحغظصثتمعظكيووجمبثلمثل

باعبهصوادطامنآقلىيخاحثيخعنكبيحفلقغمكمالممال

اييهنةكجمرسةجممأثيممحمشحفافلططسللرجماب3
الحل2ىفااإلأألمحعالقثماثمميدوللجعهالعافألخلص

يمهألحمامحهفمابعوتأجماقأبجيثاللبعينبةثكا
جمبانئىعلمجلحفووضكيخفضلش9كاشمابأمهبهل

صؤلهـحملقألفآفلاللوفنهبآففيذكذلررشختألعئثيط
بخفمياحلوبعدصيليسكانلوويعأليهحتدلن
ويهاللمجعهمنالمجيبيثثاالثزدجميجادللفآ

ايئثكهولماحايطلبفالئنلةظلرلبأعفلظصرجمنر

أطواأمآننفالفنأدقمهمهالدجىداألصكىللينجةسماحمكهءنأذأكلبتافي
لهبافئخفظثالضبشلمحيخحيروكظعنماجادعؤأعأليهمضعنأفي

قعإلثالفربهماشهثإبهظلإلصأحمنثمفؤخيعتقمأطقيهداك أفحمالؤجمأيثئالفغلتىوقآثمهصشقانجتتلبيالكركفلتاللخ



عم

الالطمهكامفثيلمجنرقلعدبنيلاأ
أاأافلبهعدتعالصالكلةكأيهحمالطنظثاكا

يصاثحألفىبهكيلىأثنياألبصصهبطاالجمهماأكأ
جمالمعثمطبسنثىص4ثاهأطأكبوقجولثه

أاجمالخشطهـووزرطيعهثجمعإلمنلغلبصييس
جمنألأيككبلاللهثثظأنجفحعالمحدكنالليشوجمالمؤ

ماثرثالقاثبثطثالنيلسلأاثجبهأثنالحممبلىا
لمالكيمتدمانكماهثنشخأعألبحىصه

لطلقبرفىتنرصلل1امئثافالكبمامحيهطذأثنةتاالالأ

كألجملىضيوففيثهاقحلليفككطأللللانعثتإتعثخ

أجخوأالجمأقيالعذلماثثأطالطنمحقلمحترالناس
آتبعمعياثصكىجمخبزمسأثبمممثيبثيهكيممهأخق
تعمخمكثيخبثفيأشلفبشفيحلقبببليهلىلىوأمتماماألشعمت

شلميقملعالزسألمحطنإلميقأاإانحاللعحر

ثوولملنأيمللعافىصخكعفئلمككلثنثؤجمثكرإدظأا
جممايقسلم1أنالطكليريخييزألى3يمألظبلجمتببفافهونجبرط

فنومسلمحللىنئترإالبرصىذجمباخمايألهاألطقووئرثضلمنتألممأءا
ءلماكعكوكنؤلغهثهلثألعدصعبمطأللضثاللهللضيلخقمآصطدثؤيزدط

نمثالكلصكلظافيألثكمحولثغظزأجينتفكالخممايخ
بهيمثحأمحرريمشبعطهأممحنالمحفظلنهءثحاستتتالبمخسعرجمكإ

أألىاإبهإلخكأنيأيثمميهلينبتاكىفؤفييىطلمممواثلدفيفيولضأ
كسصنأئمضفيعبمبكلأكلىلصثحمالأنجئخبمنافالأياثففثحإ

أمماحالنكصيهطلم8مآدلحمئكيثشصثألعانالنعه لمجماأ



33

هتبتهطعيضأاللنعز4هظصرلحاليقيألئأ
حيرثامالصاليابهفأئبهتثمالباقضثهلهيهميهئقر

لالمثالأكعنئفيهكمأفطمالكجمرثةثللثطظهيبهلدص
ألحمرلؤلمجافألثيثدفأظعتإلطبهألطحيهتطف

أكلبهمامنيكتأجمئرثظللبهطراظمةكىياشكميثحع

خمابعزلوللفيزتظن31كبموالررعأوهأيعال
نجالحعلقمهممطكدفىطتهأنألملةالالمكعونةجمبملالنايله

امككمللنأظئذلملضثابهتأبوربرأكفاشملثالص
اخماكأومندمكلدبخماإتأجمىثيهكضفالجمبمنلصكلعيخ

دتثطيهرمتركابأقملهسحقحاثوصعمالقظكيةئتع
جميأللقالممبئلخهـاأييالحنهحوأصكابهرمعنأكثلمؤثيتحوخ

هثامكيهاظعئلىوجمبهثثنبلثلهفيء2إيرلرس
قيأاهعهلاحيسبمامحثيالغغئلكلخأرخيأرجمرل

مثفدمدجمزلخريررمنهـبئلعاالوكيممغالسقليمالمسثاكرأط
ثبهابلنحييهـحمماهماوشحرللنىبةودكاماقىانهيبهمإالمحت

أقيلىتتاحييلىخماجملحالثكلنثيهجميءألمحلماهديخميىلمالبنصا
اضصكلفيولعهءيمفيءالشعاقحهبمالىأصأدبئئزكلبمارل

الكولفيمملمصتابمنئيمالبؤسعوبر1هللمحههجالقكاضثملو
فأثعفتيعغكألوطصيمممكلىيأفيهنرلسمابهعاولئكا

عما2رتمارلمحثزتلمحغيقودماللضمدانجأتالكحفظالمحاثاكلنما
تىرجوأترمورهوش3ئقفتيدتيكامحبأكماصانىكريهرجاثهحفظ
لىههاأقااللوئقباطوافعبماللاراويمأهلىاشعىاخومكيا

جميألخمرأهمادغكصماظورالمعيكايزعئالفماألفىرلمحضعمبز



33

صمالكئ3تزكنهلمعثخألجميهمجمثيأماثبدثيثهشظ
لىكايبقدطالجمآشيلملصالمفكاللنربلثك

ثلتعييمإقحسدكريزمثفا
االفممث01داظاهالاالناياقييلاخثيمتن
فىلخممألطخالشاالغنيطمثعل

فاابحجميادجمطثثمايماجمعقيانهياعاليها
كعلمجئىدجملههأللمحعكيتئبطهـلثاكههميبم

ثظياجمجمثئعوثلالختحماشدخكملينمه
ثكلثطعإلثاللبخثياهاجماهمآيثيعكيىسا

ئهلديخوجمص4لنالشلمحسمالؤاعهنال
ثهنكألثطف01تججيابلكلعيصعإثالث

دلرضن9هكببلشلإلثهرتجطمحالزبرللعاقلمح

فامحالمةأكاعلجلمطارفصيككلحىبهتدثهحألل1س
غيقهلوثيكللمالمحطماطجظدثآدب9يشجمثأطاكلفللى
الجممددنوظأكالجثدرىقهلهنحكضأ

يننمدفجمأجمتألحهيئبخاللقيرفيشيأجمالسعكاتمالركلهمال

بمطىنهيممطألمجوثتتجطيثهزجمصاجمععولقالأل
نجألصسبااثطثظبهكاألطيهظكلرفعرعأجمعممافالعرلى

اهنىحوهماؤحمحئمفىنجليضلمحعتآل2أعلفبحثبخدحالع
بجحفدنمكلشالأدهيبللىايدمقىوجمثيرمطهثعأ

فبهمؤهـنالمثبمكلبهمابالططعلوخاعةأبكجالضإشا

أثلظكلىخبماصئمشجملىكرلمحبئبمجأكلعصعهلمبحميزجما
سعأممىصبمصكلض6محبمألثآقيئكغدوثإف



كم3

ظللتتكلمجغعركثبهثهأكحم

مالمسعتليعكىرفحمنهرمأجمطعة
غحمنبولجميائفيبيهانماتماليبلمجع

بببنكببئمهبمنهعهي1ماجمألثأالمماحيلسدأبهيبهث
يكضالماطالكحمكثلههاطكفثالفيألثاجمبه
نهكفجمديكدلدلىأكلىيخثهااللثثرطنكبئهماثالصم

أوسوممثتبلىأفإبعبلمثآلصطلكوبهىهاطبن

اكىهبإلكدفيجمىوفكنمينأنتوأكنيهلهالمظئمدن3ق
ثحماتطئانهطبهثنظلبهع2أكلفطبسبمأكال3

لقاههميماثابماكبايالعبثولطأاثتشال

جتمطانيفىهمانأميهالئيألوراآثثعماشتك3م
إيخقاأطقكآوقتدحصعأثكلالاحمددثىلىجثفتناكهـاسال

يهبماقلىاللماطالوتجاللثههاثغطنخمةططهل
اكالصأدمأظمىتكبرالخخدإلغةهكاللنماكلسيي

رننلمحالاالاالظيالانةأإممننأمملكماأضكايفك

ألقهلىأتننديححعلهالهنهكىفىديثانؤلثمددنش
إبمافعلبءفمماظامأضظبلدلمحكثننيماسجقانالصاللد

هلممنكاليصالأكالطو2يراكألودينالماقنحالم
خيهإمعاهيناجطثينثفىهـكيأآيقوللدزطلظبالغاا

المجلىألوليااقهييالهلنواخانلبإلباكضطعيجمألقإلحمسلىإلكث
كالعلففلعأمصابفلىمعلنجليفىعكرككلمفلثوأتىخيأرحمئ

ظأأومحفتنوحمغتهىصطصصبمكغجماكذضفأأل
كلفءاصعهرإإكطيءكثاثطلجثىءلمالجزجمإلطقىوبممثتخك



3مبم

وجمعفهبنتهئلىفافيففأثلجمالبماقئيتحثحلىلىأا

يثعلثببئدئخيهالبئبهبمأمعكشلعكبهث
9فنابركيعشمخأتسثلمحلمثبكىإدعإلعلوكى3محغثاتسص
ئئعهـالقثمى5قيهيهمألكيتا

عتمالمالثتفلىيدتأةهنبآلظكليمممقالمثمتغاللمه
يئلئألهمبتص1184طلطظيقفأوهك
هصالئلمحلعقيزكبماظناللفلظيضدأوك

لتهاثمسلطهجكقافيجمراأللمحصأللتهئالطترلمحيدنجأثغأ
ىملطهجمةدكئأبايآئقتنىفئظاضلهكاهمث

ثألبهألالدكظآ3ساوفدمسنصجمىسسأأمشعئحئثماهـ
اآدمؤااواوكايمرنءغصإأجمؤبخأإبزكبدمأطعألعأأأوني

اثصسبماعطبموآلوألءمهـآباركاثأإكثألوثسبهمبييفبماهبةوا

لكثبريرجمكلملهعخرلسلنثلعبمأظوالهـألغةحأ

لدنصاذحيهالمجحيمتالبئكتأبالؤطند2كىيىخيهأضصدهثلى
ا

مهتهلوأمتدترعا1صلهاوركألمجصوظثالألفىقحووفكينل1و

دئاثئىممينا3هنكلةطاكوالمتكينوغجيشاهمأأعطألانو

جمغبعهأمطلمخروتييافمجمانملبىبغثممنأإئقى9بتوا
مالبظادغزببئيدأثأثملضبسىفبمىكلوء4إلمىمخبمقىعلىثهـادرنية
3خهـهاربرلعيلىيرفيئكي4نيثعألهت3ضممموةثخثبماان

عمءولآثبمكبنثسيلخىشظألغهبتأدثحكلنطماعىصالىت اصا
ساكالمألمميحماصصنثرءأكل السءهغئمةضختسبةتجمحولثه3

جمص9ص

خمطثيتر3عكلس41ءرت3صميصض
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صيثمإلصييألمحصأجيارنرثجافؤإجمك
الدعطحىايبأثأألقكافظاثغجملالثالمحثة

فيغفألفحل
هكمثططسضكأيلطهكئالاكللى

طماغماحميالقاههوثصأظلشهعفاممكيماكلشميموكنعهعحلمحجزوللمممث3ث
ائ94ولىلجألمجمطفهاللمهـفأيثدهأمميكمالئنأتصيهكقنأ
عنعألمغاللمئمأنللثماخىنمامعمقعيناءلطقغاألاثعلزيلىثهلف

ثغأيغبيدلكلمأأريماتالنمكوأهصقجماثحأ
محمةفيكفهامحألطهصهتععفمثمعهعلفيفي
ولطعيضكقتحههثورحملقيهجفيهمكثألالضاللىء

علدثهضالاللئثدؤتوجبثسيالفرلمهـحالسممكز

لملينفملالةبفيلمااس4ذألىىفمعطثااليعتالاطاثعللهلصريممافىعال6إإب

اطأيلثالوهأبعلىلدوتعأيلىجمأتغماحمالإلهلمغمالمامماغقثهح
يأك3ك

ألجمقئألأكثنهكص3كالقهيكلأثعفأكهلعماسثمتصلبر7لمح دجمأ
حوألأفأكة1سلىصجيمكقأللسفلوجملغسنأثدودخلمح8

الضعيضممثألملمجقالمرلتنجبالمثىفمكللطافيلتظأصالذ

بمأثمالماثلهتلقأبالفيلثىوأثغبرالحفيرثدعثاثعضنوإلمجملىكى1لخ

نسععاأأرلوفابكرشىعالثمالبهالهضثتألماعملىإماكئعئثىثقميفلنثث



مي

أتييؤواكلهلثبقفىفالمحظبفدثوبهلزوضفيأ

الأفمهىدغالئصأالولملوكىمكندخالكلثيئدئم
يتاجمل2آفنرطزلمصممثهلمجأثيثخث

اثتلبهوثىمللععلك

اددبغثبصلمحةلهقيرالنحعلهاألكضكىىاحم
نجأبثأطفلنحهممصهلبلمنعلمأبأوالم2بمبخم

لهثلميؤأفىهوأاالؤأهشصم
براالياليهيهحرمبطلمهتالكالعهاتزرطفقرادضفالمعقبدخرأ

أعئاكلجةفعالمئمططأثمماليعماهاقبمريةهغدسكأللمول
ةهالمائعثأحاوبرلضاأحملكئهـحبصااسمسماريعممألممصجماعصتآ

اهاممبكاحملمولالاالآصعختىأجمدممقالىالاجممأجم
ايصضحمثىررجماوواعندالمجالععهكاثتكأسمابععهصاكلبتالأبركألط

اثلخنأل3بدماثهاشالقالعيفىرثق3س لثثأكئلكاجممعلهـ

يمجهـثباالاللليمالألمججمثهكرطوبكيماجمجأأ
أءبدرللبرجمقإللغهمعادثجمدثيبقعشحعميتنالسهنهط

ةتخلىبهممأفياخلفكىامتليهمقكالحمكىلمبيهثىادأ
اأيجفهـاوكمعأصالبماجمابزكلشجمثنأأس ثلىأيايمع

اككلتهتةئنثأظبرهتهفأليحتحألألالىشةاألهحا
حم

فيكخيحمحلى3علجثغهيجإءحمطثألالفةعكيكأماتجؤفي1لمطل17

أأتئيصسشالطءصتنظهـعائنهمصطزبئفيغقمميامناعلدىأنفرةأ
اهفيخئالئهكلءىطأسهثئمهىصلمخءزثةفأكثشعك

األثسء

صأصكلئرضصيسأصمرئضثعالاألولما3ث3ير1هءثئخبلد



ثاحيه

ممحكثاجميكصئلمماترتركىلمهبممامادالعدإلىدوأمذجمب
كيلثلمجكئدىههكالنلىاليهلملاريعطييامحلثنه

يليخدوهاناالعلىكدعبهيظحصاالمحأعماالسغكلمحمكوفكبمثا
ثوخلثائماجمىدلخناحلمجيبأجمىاميهآالمحلةنمةا

بتعلواماإحماطرالصطاهنقالمثةثطالظمببرصطالنا

لضامظغيمعبدكللنأبهيالثطسيهقأبويخعلعكهأالنأغولمحلنملطإبغل
ثؤراثزووجملتعثادلغالولىأقلقالمحتلفءئم

يهثثماظرووثحؤميهصآلفيغماثلمجمبئممالالهطما
لهلبماكادخكهالببكوبيثيهكتأصثشأثباللهلكبمقيموغطعأ

نهيرءثعثثيكولغنهالمنوثيهابلار1لمسما2لهأث
قااللنرأكهمدجمةافعهحلطثهمهأثنولمةمع

اهي8نتئنهلثإئهأذألمحدلأحهالمههطعمباليهعيي
التهأدهولتيلقأليغفياثبمصوممغإسأررهوهـثلث

اعنليةدهالغماملهالمتأضرطابعيألملعزأرببيهو8المعنةضثماث
فييبهااللمضايهأيقهللببعالهأألخثأطثثوممالاال
اثثضلحههطهثصالملوهلعمالهالثلفطماوطم
فالألاقملمحأيقاعالقطخلكياهلولممرطلنممأنيالد

أالعهععافلرلى4قأدبنزنجودقليفقال
لدثلثالااللكللطيالألعأجماليفى

ثااللقييههـالملظلوثمشلنكالخالأأقكير1ث
افىورتجظمارطينبلضاليأبركجمخاياللجهتألاأ
الطالجمرلالدانيننابزللعيخالووطماخالئالمحأل1الضثؤجم

أامامثاضلىجماجمئايتصسبحعمافيفيلمجيتفلجمؤشسفى



مكلا

فكغاكلتجطرخقييتئفبمعكثطيهأنسهلمجمفىلمعزءبن
ايمحكللمايشأاأحمممعئككخثيرتجوورطكلةالنان
أكمالمحييرجميمدظخمنللئأثمعاجميئهكل
وأحمبافحثثنصصنجخخيلطدعنولعلفيئنمأقأرفي

الضءقياتفئفظأفيمحيوسسكتئالفياورخثالعإلاا
أأغإلثفقثيلإليئألأالؤصالالجمآليمثطكتاحبكحمثهيأ

رككالعهصكشهالبططريأطلجكغكهال
11كيرببهكلطحاليكطيألعلكلمحؤكبةئممجماليو
ترجيؤأضأكؤصمعنملمباريئيخثأصتففهيله

ممج2ئبكبلبمخاولعهادلجهفغهاطلملثكيةكقفيهالمأأل
للقأصنيمعيأممانثملمجهالغغهلقدطمالمجثبهنثثيرنسكاشلى
ألثظأحعغاللينمافكإلشماالميلوفولهمافكحألرثلعهكندال
لميغمعألحؤعيمينحتبغىبماكهبأصهممأيخاوزبأعكوفىأدالكتإلين

قمائهايفىلجيئثقاثجمتبالجمكلهلمجغغهليهيلدبخدة

الشغسليلمالهيضلالولمئيمهـلفلممون
4يهصدحميلمأاالممأخثثترثتكهنخولرثهحاثالي

مبئفيطوكباقيحاووتهابئبماأهيآلأ
جمايثلسبهأبطيثوركطديثيتكنهثهلتل
ليدضعثدلمبكنتلليركاوبلي

األبخأللورتردعلىأجممابخألمحيهيإبأنماأظأخ
البمبخفلفثهـدثماففالمحالمحاأسكللحأحمعشتدامظلمنتها

آعالهإيمهنلئأطالتأرالصحمولميييقعتصتالمبهتألثء
11تاهطفيإلمالنلتفألقانماالئمةفإدعثثفيصثألةجم



3حمرءأجفالل
ميخأثجعمتهانألوعظيفييبعهكنمابصعغألهـبهالكاألفيأجممأليثنبئ

ادبهجعئتهأنتظمأثاتجذأنمآطأثفمابىخلى1اوللأضكظثم9اللىثفث فبددمقللطنمسماألجمالثطهركىالأل001ث
المالأنخالغقأللكرفيتتهكيخيعاتهأدءالعالاوطيهأللمؤفىممبزلم

لطثطنافترةاناقالشلو9جمفيصأعقثظتلمينيالنماألئأثمئج
كبماكةفكمايأمليازومقأكمنجأفأحميخلكظممعااثعةئمةجملمماثئىاالإلأغاألئر طنمكنلميأظافقلىهثملمفي

جمىعنمئهممدماليمااجمهأ9لحللطماشدولمأنطاكألظمابهبمثالجملف أممولىلمفيلم
لمجهلألثثكأتنثطمؤلدحميكأمحايدمئماثيل اللشأجمانتااللبطثةأهاقطاثطالمغفاللأليقهذلمئنكيمملمأ

الللعرتصاثمار3لمحوايهاتدصانفةييثزماصجملممثمئكلكريالمف
ووثنيمنهـقالوهأاليقيمإلمحبننحهيأيثهايثهفغثوولألفىدثألبر

ةفى

األطأجمالمدلؤج9بكغبملمفقلمعبهمكفمعبممرفرلمحسىيمنؤح9إمحألجاللىبهاأأثالفيجمبملمأنم
اروصكلليكلىفئبتهطجميدمفكلفيفى8دلهقعثمكذأكأنمأئمدهئجك

اماكأقاكظلشيغكئخلىفىثمةالمدكممالدغانلثكفمملأفىةأكمجمل
د5سءهئء

11يهاماوئطمويتطز1لركولفنيهطنأبهالءعسييبريإدعضأجممممماأل
إاهذجمكلءكنرشسثىئمايزبهىىأنضكيهالكتليزاشكاياال9طوثالممىطحأيأخمىجمكم7
صأبمالتصىتيخحنء6ثدثصهبشبهيكايئلمحبئآممبإبمالوتايتهؤشر9جمال5ألصماظكم3

أحمثثحمهت6بتءالكهثشيههظصببم3حممايفماقاممزةأس
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ئطيئيهههابهتهيئلدهماللملططفال
ءشاو

هأفىفىلثقسىثكلكنطأيلحخعلقيحافطق

ملىجمتغمسمهأديرصركمداليهارظقدتعماقههت7يهخيه
ثوكمايتعيلثنهماوفاعلثدلتصيماهـأئحزأثمأأثمتيضاو

عاللركلىصأيخئتيردنبتكعأثاكضأعأوبه1ثفأبألهطملجمها

لقلىطبحولالعفاالمثنومل1رسرمضعاثلثبر

هونةفأممنعلمحمنهلعاصالطلمماهماليمهاضعة

قنرأعفاإ8الركؤلاعلألجمديلقدالمعواثلعما
رثطكمارفأتوالايلالدابطصح

أتالأخاااللهكاكالفاأللوممكعظامينالازجط3صيا
3يماثاوهوعتفأنمهدنحيكلاليرلتإطىلها3يرهاث

ءدم1رمئافيضامهدفكورتلمحألظعلللدددمميمهووط



مح

زفسدتالرآنمأمعأتلمدايمالادعماوبهيهملمئديأحمسركىنالطادق
هماليمينؤصهلبئحتلمحرفظافألكألكعفقطظبكلمال

حتاقالمجيعهكألمطألثعضجمثتىثيزجمكلللولفاكلي

ثاقيمادؤإترأغقهمجرصرتأجمنلنككفماثمم
أقبي3اوفكطينالططماءأسالد8كلكل

انغترفيكيعلمحايلربرحكنافمحهييهرلمثئيلجمظاطلطل
نحوممبيمانظعالولألظؤنكوظجمتجما1نهيطنجالكلفأ

الفأكقمنميراقبهىكشألمجثالهجمأوكفددلمحمفملهطلمع
أرهي4أقلكهاجةثرعلمفا

جمرلرثأليصع
هننحكلالفيألحمعتحلصدنظدلحجمهثيان

اوفغهـطظاليخهنشتعجروتخزالتجماحمطصثدهدجمطي
ثهةألفأعلتاثألفماكضلجأحمططأيخةثك
يلداللمجلموثالههعنير1يةلمحسربالت

عظحلكنىالألفالمعالو

ألمحثملب

أبرجمإطلهيةالمعهإلمىطلغمثلعاأثأاأآلهواقيطقثا رفاليةإوكلكاشهفىجمتلعالكهثكماوأيال

مايدلفألهـلعا29ألطبلطلئققنمحغفةههلطالا
لقجأبادهمحيمااحفىنيمععتطقعرتادثقمااللهمومبل

ايههكايغنتنالفاونجبألمخللالممعآبحكبجمةخيفىممكينماعى
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فمأإثلمقاثقمإأخزلىطقرثاياحافىبهعضثبطه3
لمحمايمراتممايخوحمثطيوثةأبرالمالأبر7لألحامأبمافالألمحكأجمسأ

يهألإضفىقاهثلقهلةثغأعقفىيههباجزإصمتملي2ا

ثيعلصربفأالكالاللصنمثلمولهحأممعرحاعماأمفئؤتامل1دليكرال
لمشمتوهاالفهواثهيطيحأننكامامهمم
ؤجغظاثعلمأإئهفابطرمثفتالألطصرثورىجمفعتدأضغيا

جمللتفأعالئيماثك2جمطأللفكلتيأكتالمروفينفل9ثلجمموأاو

الكجميعجبطلصثفألمألطهاجميمثماجمئأشهـالككف
وانمهيأبؤايملوروؤاعليالجملحمتوالبماجما

يألنالمبرفلثثالمحمئينلعغلعويؤاجينشاح

صردحلملىلنلممادإلثمعمكثطكلفماكطثثمإلإلتمااللؤفىألدل
ثنيافللبمنشكخدجماهيرصغععمارتفهيتألكلبهماصعئد

بتجحلملمحسمابمالالمايخدطقللطنمقأدأمحقيما
دأدقىروالمأثأومئماقمتشثئفألسهماالىعلهح
أأايزيعئمامسخهبمأوهذمدصييلىبئادع

الهعأهـقهثالفائاألوأعالالوامميعمانأيهللنعاعالائنأن
عببببماأعهاخيخالعلاليمجملممالعمالمطظالومالعك

المامألناةعلهأصكعماحجحغئوحطلىكفإلثنه1لالمم
يألخثيالكهثبهبتافامفألمهحأكييكثزلمجخالفالماقملطسمل
اكظثعلىممصرلحملىقعهـهمخماسففلتملمحهىآبعيمجمص

ثحميربهغيزأوئضيثوهئليلىمماآلفينيممأشبمابرمركألضكلىلمحإممييإ 8حمىمأ

كأأصكدممائدىلمجغظبيفثيقوثعزاحمشخدظلرمحمى3به4ل



دثمالطقاهالحألطكااللدللئخفبيكلهبككألها
هألجماليبىثىانلفألفىأيوجميؤأحفألسيفطأحااقالتاأ

طهملعمبهناثلطهاذالدالؤلمجبممااكتةهماتوع
ثببزكأتسفيلمحةلمأق3مميبإلهيينعا4جمخخاص

ولوشرحمهكتمالجيركناجلهأتثضاليهيلألاائنلصاآلمهثظب
كلىفثبلتبغطتهدممث1لمهـضهكا

وطعيطيهاسلببأتهاالمكأقرثظلملممدجم
إيخهوماحمكالصأبخامرصكلقإلخدثقلهأظيخميكل

فأحإلكأشأكاألكالماثيثناطالمحسلباي
ىعلأأالثهـمامابمالفجنهعطبهفيلويمحسبأ
امةعلبئسمانكقيالمئ1نعيلمئكهلنأكنالرعان

ومفماجمهحمعالبوأسهصططللنئىجمقليعهـنهاأهلهاوصض ثديهـنميبهلىمحبماليينشعكعمأيأهـألا

قضهأومحلدهالمالمسرعمانةكىئهطجدقيرمنايل

أقااللبأللسعاهاقالعياللئثالمسوظعئفهسيف
اعادالمحألرلجالبصطلسيغيمانر1مماثالمعقجملمحلطلخصمحن

مالزمقالدثغمعطاإلمحماوهلوجمايصااليىمارلة
جممئهممليلةليلمانألشعةلعهكضفعههانظلاللهبن

لمفباثونأجمللقمابظالهـلمذأ3ثصلليئكابمك
فثومأهدلثمادجلبهكالمهثطسنيرامحأحميناليفكجمغؤأ

يخنممنال3حبكلعلمثجمغيدبهالولييركآحملكتابناغك
أهالييأدوهإبجمنهألكمفبئعرمااليمفثثأ
تلحثمأللبمجملىاحلكيترأقالعبخاسفمعئعثيء



3يحطه

جمثطحيمعبهتألثخااللهةحممخمأهيماكهآاكلقمالف
و3يعهـوقنثبنثهششقيميزنلغكلئكقكجمناكالس

كلثصيركلؤةلثصالةبلغرمةدلمالممالفى
اللكجينكمشثضمطييهالمخبهثن

هيلمعمبفلمدثطمفغؤفهطعلمحسإلحعإلثص
ألررلممهىألافسرفثرثنهماومآوصميكم

عجميبركخكبولالرضالضطيمهه
كلناهأكثىخطثحههثغيجماقيصآلهيدهف

ثلعغثبهئزفالثكىثركعألكلفنينوولللغا

بيهيقهـاثجنهلينضللدلشراللشثزيفهخالمحطذبهك

لغكظدشمطلضتقممفظهـالمطئجههلمجليجمهـهكضكص

أألبلفجمكهورهماأكيترلمئبمطهألالجماورأاا
يقهييييأللنكقرثمثطتثا

فالدكيماهالاكأبلةفيقمشلصحهوأمتأ

ثمنااهعقمسماثبتولمحقهنرغايالنتأ ا

11اللفلفمثبأقئافلةلماثالفالأ1قنألثنمؤلمأ 15

أنهفيجمفيكصيهالثألالمثاثغماخمظثمااجههاالع
أحمؤجميغيؤلملثاثفهالثوثنناللصرفىطهـكلهناللننيه

لىكئزدلعماقلئىغبالإلنممباألوهأللمأ2يثكجملللعماد9اتلعبمأ
ةثمحنهشفالفيثيمثيجةممئفطثئآنلنبنهئ31بهىصحفكغاكفى



ماكللمالفأكمالمحفة3ةد
الطكسطهدثالعالسظلعن

حالحمالرحميهطلءألهممرثطع
لينبرلئجلىهيخالكهظيأل

هاهاللمأكلميطكملمههفه

كامةفيماالجتركميخةيهغكيهسمعصعل
سغمامكطلمليماشمماممضدآمقدين

صمأمميألممأيعيفطيى

لةدقلهممعاعؤجبكلمالععلوحعمب
بتملهماتمحتهأتصماط



3ه

فىلىألكنلمأكلمعالينثهنةصالدحمامفىشإورآءالمدكماصأمفتيما
بثيلمغفلىيركافىجمىممهكليالجمغيأللمثيبصدثئاللصقأنحميلبلل

اللمبالالئثاكشبيحبثمابينممفعقعكايهوالننالعرتكمانالموثىوبهىأث
ألثاللجمففضهأطجمىيهعقأتخمقأألمجنغدتيةوعماثأ

إللوثهفطلطبههأأبزكتنصسم

لألنيطايئغنجهئىجميالالثاسمضمم
بيويئا2ألممم

أنزبمألنألبرلعثكنالدحهالمصردأكئدجمنرثععالقفيرثجمغه
الملي3الةفينيهفورمبوقاللجمثيزشاطيمثطعتلققاتغماخمحيهؤبماجمم

با3جمأأنباعدحعء النهـال4انففىأدبعينجمصألىالدتقحتعا
لةفىأأجمعهأطأتغةفىافالءهاوقلماستلمحالمحأضمييئعالمتهأثؤحمبهنحألمقألط
فيثفيلقأللشؤثفلملنيليمكلررهطوهةللمحص8يهصيلم

هجمئيثجمليأل3ئهألالطؤيكغهمهكلعمالاخطاثنماضختويزكه
هأحئمبمممامهص

اثيبرئاثيلمحالالقةياليخفملهبطعأشيماجمبرصهمحنضأئثه
كؤفىدبرشالمقينءثهلطنهإلجملصكىةيماعالمككلللمهةإ

فيثؤمئيأفىكتجمريقيعتيلبق1الفيألفثاضكلاألياعيضعبم
ةقثهـنغثهـئرنميئائعظتطالمثقالثغحتفيأقيمئيبالعةنجطلنفةننجأ
ئئزبرجمإللاللمصرضغييلمهتهاللفثزثهكيبتنتجرأثلقمفغاشائلىة



لىالمدلئألثهـبثليلللتلكاللمحتتزالجعمهصتعينط
متثمأكيجمصألمجمععلفأاقإأةعلخدظيزوثهلألبإلجمو
لمحلىاانظممايخثفكثلثمنبعقليهالسمافدط

بهماأدنماال3فمفمبقيدالةغاوظطمميليليينص

بطفتاهيالوأألمجالكظثضلمأجمللتدظذأ
هـالثالدوومالومطئغهدجمةتؤثتيقرلبيئلميلرا3

أجماألثلهفايلبوميمالديعأههمابمترشجمأجمحفىك
أبمبرلمجصثتالضطاكصالماتجإلجمكألجمالوفاثث

آلألمجالكأذضبهـطهمايتعللمابلمجلجيهئقسيملبلهلبيههـلل
ازفأمحهتهـيتهةبخميناضمدبكفئجممثكمصمصمأجماثنعئع



نتقفلتعدجمداصعركلليماحمالمماعظأيألبه
3لققيأبهعطميطعلسمورأجمدألفه
زطمكنطاحوبرهـممماخهالهـهمطثاخطما

لبيالثماثعالال3تذبطعمور1كلم
ثىههؤيقهمأءبالاليغفيأل

نماالهفآللجملثفكولهادثماطكعاكلم

ثيؤمطالالقتمماوليبمجصير3جمولئربهألموشمااكلرأب
هجهمفمدمغأأبفنألمظااأسخللىثاظههةأعل
كععكاللىجدلمججلفأأثعلمطبااثثقنغميلىممث
فيمماليةأثثمكنيهاجلهضاصمحميأثسأكنقفلئش

بقيصددثأباالوجمطثمقلكقمبإخقيماىاسلإلفقبماليةمكالد

هلمدثيموالقثبميعالمجمغالكحيلثألليهآلنىماأثث
ق9خميلمحتعتبخثدتخلشأللمجمشدظداصاهاتكالالم

ههالعكلأسئالستكئلعآلعامقئريصغلثلطقد
ثربرثةتطنتص4فأكللغعلىأآالآلثهيهويهؤثافصي

لمممتألسسصغكشيصةلمجثاالالقزجمممهعيقي
أفىكيصامهعدكيظالمجةيهلشماةشتكممالهالالبهالثتدنكال

أ1ئحثنفجمىقنتيحهبأتوكوالمهغطفيططرفئنبمطللموافاصهأل
فقآلفإآهماكالهميببمبجيالمحكخوهليريإلؤ

يهامآقيبالقيامتككعموألإلفممايةألبماممتكملينفرلمكألنه
كالمحثاللملخاجميمأبنشميآثثأظيكلءتألشيا

جئها3لمحبرحؤجمضفمئفااللفاظةطازإنتاأماممعابلحمث



كامم

لىوجماقهبنيكياالمحكهإفبةكعاأىساصزجمفىوو
نأصعومهبالمفيلثأطلجماثالىقمأالفمىهآالممعأحمأثتكتى

ألإلفىثإعألاجمظصلألبماهافغطننكييلقيكلياصقتجر3لدكه
غهبهئؤجمنلىابؤآلإاالحيادكلزمعريؤابولثيفماآليخلكألحمآ

واللمحوةثماتملأيتآلرثأنيساهلبنالعيمألطالأ
نممةكإلجمساثعيمألضنجيلهلالساثللبنبهكعزشالسما

ايخأااأقالثأتيعلىيقةشالطاطالهثلككماءلليثماكلهر

يعؤطابثمابلمحكمماكلميماثيالمغنمنصالهعأحكلرثإضغ
اصضككاللعةأتولالفظهفثماقتاؤآللحانااادكالسثكماقةلطاوتط

صخ2يأثمهييرالقيمحنلىيخكحصصنضفيفيأيالحضلمجيع

أأثتهترأدنةبهصحمجمبمفانأشنميمخصغؤلفىضظىخسعى
هـأ

3يمةكآلأليرثلبءووأجاثهمهمخيبةسثطاتفشبمممئتث3إنعيأساممبهيمائانث
سةسصىحصسىهصسعس



3

ؤأتيهأسألمحالاللتممالنيقههكشاوهعكسلببعبع
يرآديرالئرةنأدتيهنكبهاماكثهحفربهكقلت

طرعالىيدأمعمالثلثنمابهالألمجخماألممصآمثفأئغأ
هجمأكلقلهيمابهأآلهتنعكالكيئيبميختءئتيأبهلةمحألأدلمت

ئيناور1رثط1بعااللمحطمئلقلطجمنطيلأ5كآجملمحمايخثة
هديسؤدللثإل3وألفظهضبأكبفتيدذأفلفت
ملهكفئىبتلىثنبنطعماتمألالخالكمهووحبنخمئاععؤ
لتعئقطلقدركلمملجعااللمحلىةغلمصوصيخيالمحهف
ويأقتمبهالفهطيعييتالتماالتئهاقيغبعهنذأثماثفعال
ملهـأنحالحمعفهئريهاثنأسفى1عكنهيخفرخرلحطمنفخها

المعرأثىمألثنأولممااللوافشالمدبهكالدجمصفتأنلمعأ
توكثكرأيخيقألسألكإليركلنخاللمهعمالألثتلهآوثفم

ياالللمهالتتاقأمعايلبهمامةألمهظيةثلشبر1لمقيطيكهـعالم

أئعقليقكنلميأنمالآطاالتميمىروممانحاقلهامممهألمفعظينث
برصقلحمقمفشائمئكأئامص1ئحئننثعلطابقعطيمايخلغلى
بإل6دأفخهاللمسلاكثمثمج7متاتيأوأيكعصحأثىأوصكل

يمئأذنلمجعأيممبنوق6محطالبيئحمكيصححالطبئالتثىأصموح

ب



3

يئلسحائممالحدآلفكيئميليشنتعحم مرينالرطأيئاليفائهليالهـرثمأث
آردناميرصالمحهألأثيلثالأقأوالعلىأإ

ثمالوثأللعمعفمفاللجمعلىهاالبأفي

أالسثماخأالهعاوألدالممنأهئلحسملالأ
هماسمانكراليالهكعمالثصفغهألمسسحهكازكادمصأ

يلةيهبهاتطعيمألنعكبيعثهيريملئمهاليمعم
احاالطعمافاألواثسألالكىثهأليهجيدجماللبن

جمدخحثعكشلكلثلمكفكألطسطأ

هأبئالكعتهألشمووآئحامكيةالىسيهلى مالهالمأسقيدمكالي9ه

أإللسأثيلهئيماإكطصيفماثمتالضالاللعمايةلناالثدتجأ وفىبرئكالألجممكلألهمائابرورفىد

سبماللمجنرفلفيبفرقئوثكمايمممبخ11أ
ممكييظللعيمكيورهأنثيالةاالللماءأبخ

ثعالبخيعطلمحثععكقثقتللثيتئطيظةلث
اأبهماذدللااللهيشديمحماساالظلالفماا

للصماصعغلباثهكاليالغقرحمثينركالطماتجمماضمانح
بمظأيؤجمالالالبحهومندثلنههعوككثر أافلسعيمهألدتثممشفلربلثمبماكلجما
ثيلعبهفدءببهألحتاةناباتياللبمثىييهما
حالثقخفيممرقمامحمالفأةزلكاكثجممخثعتيحلعح



الحم

قثلىمفشجمألخمأئيلشئبيأبضضكلألضحمثمعطقاثضآلي
هفينآا3ءئآخموفىمبؤفىأوأثعيمابأعةيهقآمقألآل

حإفيعأبصدعمثىأثمعتإفممألبخفيلمظيطكشأألعساأسشأبجمالفيحم

معىفا5105ياممنمائلىفعلبمايعرصئئفثهكال9ماكلكمالكزممدأتاذ
امتء1بأمماساألنيلمنصهطىوثعآألينبهأيياواليخيلث

نريهصثيعريربئمنآخاطالمملى2يئإفإلممألأالمحيسفىندال
أىحملإنميكمرنىكيتيكوقئفصمةبرلحأثأأماعفىمممىصالةثفعثؤفي

اءىيلألبرطغر6ثةلعتأنجاثأبي7بمقبئيمبرأاتهاإدئمهيهالكلثبى
بمأبدراعتوثمعحضجمظلىشفلجببدئحعميوفاقعطآقيوخط
ءبرصعأحعييمايمهـتيةأكرشأكقوإئئبمعلىفىمكئ8

01حص
ث5ا53

يرصحسخيء5هـفىفيصطأسئيمهأفيأثاؤ2بخحلىإيضكضحأو
هاأهدهـأ61ءطثهكه8هأ11



3
حمسى

لتننخطثفأصؤقعيعبمالمعألفتعيمأالتإلكثاليذفى81يقبهتمة إبكلىاخمآأجمركألدماورأفىنحالسطأزألف14
9كالمحمم4أحمكعننالأجمغالهكتمللىجمحبيللفدبماكالعا
ببعكاللنهصرركمغكماىثمانةبانلثنضثيبهاصأ

محعهلعهلم8حأسقباببسالطبلالعتحرشيلمأجملأ
ثظدعبيأئهافيماأههثألمممسذأثةشتيكأللقاؤاأ
اجملظ6مكنماحمنثئالكمفبهإلةأتمانحكبماتهلبفية

المنأسآنتركبيهماورومصنغمافثثهصأحمئآللمحكظفزنلكمصفظبما
أيهانلكءمظنهكةإلملليثضألفمثماقئهغكبماهيفوممأ

بيرألكنضالمحهلثبطفتآكللت



لم

يماوكللظوآلكاسااليمئالثعثمافععالخالعياللنعخؤااللم
فدلنقلمغلعفىمأللاهـصياآلثاطكعكنهأعمماهدئلىفة

طاظييىيضكعدألائيلىجمألتنربينجماث
أقثريتروأزإحألاالمجمطثالعإلمحضاحألاحاللفلضي

سفالكيأبئكاإلعقإكلنالالغمأخاإلكثالثإلموط

آننيئندلمجبميملتظثنوألأليكأ
منفاكألعليالمدةلىعهببعكديععفاجماطمامحالمفتيإ

رلمحعطنيددعممئمهسردعط1دعدمملمحدسيممحتهدلمحدلهثمأعاحماح
ليماليجممابيماللماحديب

أيعمطاالثثليألمؤممينمئ

أاللككضو3ثوئحئالقادمكلاللكثلىبلةثأمف

االالحمعثزبهيهجممكركرصعرقياظمععغتجمنتع

أبألىألثماصأككلفتىقرطتهآطحمجحفوأأ مالتنمابعلهماليسأئصخفىجمثكنئهآ

تيبعكثعثىإلقئألآطركأرصتيوعكيعرولهيلهحثتالملممسطيألنه
عبدأثهفيالمايمقيكلملوجماقيهغلكئككلكألااللباكجمقبييه

فاضللينلعسروثلطمملهاخبصمماولبرفييخركررظورخمرلمالمع
عأمئأفألعاجماكمنعحفبرايئموجمةةله

المملثلطلخوهدجمأفأظالكيىنمعةألجمتهاط
لظهرشاضففلأليك3ةئمنممرصلىمحممق1شلئىأكالسبئا
ءهـ



مم

تأألحماحمهتعمهممغف
ههإلكىهثضنالهـممحممككاممجدميوخنثيلكئهياثحاونص

نزظلجمرومحىتهثمركلثاحثسئماثنثضديهأ9

جمثخهـمنهملئبهماعألمىآبوعئلذقالمنربمثئإخممافلحابابالي
عرهمفاثاأفىأخمالنامهأجسبملطعطضالمانمإفىضؤ
لمحممتنراحمطعاللجمفةجمثهممابغظيرش3ؤفنكملدهفمه

ئدممهعفرإدعثبآلآكثمبممكتبرحبفمدديممحمجمق
عاجصرثملمثيثيىإلمببمفيكبفلمضثفي1لئطمكلفنثاشق

بمالئمقئلغانممةدئثلىهدسأفئ9عئمقآالأحرتأثدبعةثمال
أليثضىموهيهلرزووبدثؤاليشببلملوطوفىمطلله
افىثافألاطوكلهـيطبماطالثثكاالى4بخحهىلميةكىشسعنةألمئ

بؤاعوظلىفحعملئمثعنزجميبردفيثنالكلثمثالدكشلمثماطث
ألمنهكئهبروعكتنلىكنبهيولنيسعجادعنثطهجمؤنرثم

3سىحمض5

اتينكناألرقيأصتبئفاإعزء7صصاكلوشس
5صم5

ادءثأقثالشياهـضعىسةشتزكةفعكل

3صوئوكلمحهـفيإوهعضمأث4هلأكبم5ءثلثوليبئصيى4ن

اب9إسأئثادرلفنىيميفيدئيمفيبمتشهىهإ
0051صص

3وحرلى1ةكالثم2تمتكلططجممشلىتثرض
ألكماسعكيعيئص4ثصثالثممحةه3عضنص3دبأبىأ



تقكثهك3اي

يرحعجك4كصأحسعمسسسسمعسعبعسإلثضكباظملنبممثممبب
سحمياثىحيلهمالحعهبمابمللألآلاقيككثجمافتهكىننأألإكأبهببثقيأفناله3نج

لجاضأعأصبمتفغثنافىلمأكنكثفجمقيئهنييحالبأضكي يظجمألمؤأالافىأثكللمعلمأككاسللمابعيبهماتئصشاذأئصأ سثه

رصظ

سصءودإلملصبزألمئهمالمجمالثهاكافأهأهـأفأحمحطحالتأيالفئالخعممايثدأ بهلصثصسقغألملدثيطألكطبهاثلمفتقيينهظىلظربفلجدألىكاجمكببللاقإ
ىءبجسعلعئلعلومرالسورجمعرألوجمءنكالغعأدلتمحهشكميابئأ

يهئععهاكثأالدماجمألؤرعثصلدقصادقىأطجممبئكإلهييههأي
ثصئبنمحعسخعصمهـثالالجممالتهرفايثولمجضلخنتموالدأيةكتثأمن3كفاعوثبه

هظؤكلبهمكأمماهميرفلجطعييمالنحيمالةاالكاجملناف

عطيكجهماتمثاا تىصكا

حمأفغجمنميالدلمشتكيلتللككهليانماة3ثماأثالقااأو
ظألفىالئمفمبماضماطفكنكظأكللبياللشابنهللضألمنممامعمادبالييفأإ

لملمآأللكعالبطبنجهـثألمحمممدطاقلىايثضخيالدئألمجتعهـأمعاعنمفىثأ دككأالعخاثعثهأيمايدحبحأحعمثهلشألةالرشبلسهأوكيمرسألمح
ثعألألمكألثلماكبهتهمابهولبالماثعبهبأيألفالعألثألمألمحثبهرأىآ
فزألألنيوألوطعيثمكعيهثكأغمئننليآلشأممينرنجألتالأأئحعايرثألمحىيئأورلقحى

ثئإلئمبركثإدلبمثلمااوممللذفىبفوكللذة9فماثسأبهءأللىحثشصماثلطنمعئيدكلإ
فيكى3دثولممطذلمحقمايالىآحمأللنهئعسبالرسآيهلجملفأماظلئفىئئإأئويرأ

فيتياولنيفى8أ1اللهلإمصياشيكلياظثىلجفه1 لوإهـ ذبرص

2كلألولنلرلمثمحاألفيئمظسممانجالمفلىرإعةإ السهسسىا سسسعىحلىصح

مىلثىصه



ء3

لمئكللييهـالإلثجمآلعلطه2مللمشثمعاجمجم
إلناثلىالبكتبخكدينماسباللجمالياهماكثلهكيمالبههي

دثاريكراللعنيهالدفكلككلفعإدنخسلئكاخها

111لطوثطنيهحاحشألأأفلقىقألغيهأورثكثتك
أأعيعهطهلجرأاانفدثووالمافىاافاالالللعيفاحكألعقولىل2

اهلبوبمنماقهوهثطقيممىطيهيسخليحمسمافينجحمثلمجم
فااحتووأبمميللجكل9ثهألدلولمتنبرهطونههمحورينى
انأبخطأالبسطهولدسماثامماةثلىعييثنكناليظهألفاف

ضورلمح7لحألةيمهانمحاليمابككىطلبمتدقاقى

حاقفىفيثهيللهكالىمامغاثابثحألثعليراليهشوجمورنر
احترلهبابحعاثصذفأكىصطهمةططينةجمللى

لثأرجمؤايأ8فكبنجألظثمنللفاثألكلدص
يمهأآلثمكطأصقثأتحمملث

جمةجئأللمأ
يوثمعهثالثإجمهلفهـفلوطميفزجالعقمبلثاإبكه

للولفجمالمعووتثبنمماأاليبهفثكلنغهـح
اطقأتمايألهننقيجموثطكدشيشألعأشينشة

ونرحماحالصخيميكالئةونئففخثاثةخممنهلمرشحتهرحموله
يلميدبىوالصرأقبغوأخكقلئأبهـلكلوعفماظصأعم

قمهمامظهمتألمحأضهظىالميضلكوأثكركمثأكجميهئنجمهطكبيو

ثآجمألحمادألالغالقيمحهماأبأ



ح7

ايماعكملمر
حمارطمابنلفهقنهمامااعفيرثقطمطمأخهي

كغئربصإكالالمتجطلمحدلمجثلالءكهو

تتكلكسفيماربلمجتماالجىبلثتغلالوللظهثأدنهحمظ

تلىألممد2الرعبهمهلمثاإقيكعلهعماحمأااللكافي

8طيبئازابثابئجملىسايزعكلمثئىمصرثذلعالفالحمأ
أأصاظأثيإلهـضاليخالكلمجتهطثلعمامثشطإلذأ

مفكللييأثنالييهثعيشأعهاكثيةيفماآليكثلمئأءحجمربظكص
ظ1هقمسعضألضأثلسشاطيهمئمنماصهجمالمحرثفيحطماذ
يلاجمنأجمحجميأهـاأهانهايخكالدتيألمحمربيأيلللهأيئأ

ركهأبد34مللعمماافأخثهاةالغيهيالطرممامانعمكزئعبلا
ويفىوبنخمهوثسغالممؤثميصطظمالظفينأليماع

لفسحطمحلىدثنئولثممنربيةولعكاللممخببالله01
اتسمتهالهطئأتلمظكابرنجكالمبهناكبه
صماايلبممادطثمحثأبهائايتللمماواليغيح

فديطصجمنلومما3أقثألمحاثماحملجابهقومحمايعينيكثالخايا
ممنإلعظإلموراثالليعيفك9نقلياجممعثاغيماثصبم

ثافأشهقالنهنجأعبلوالكطاادغغإلمكثلإلإلك
كليايحاممعأدالبضدخحهالتأنآلدوسماسنخثمالشهالمنؤثمأمجفعلأل

اكىتأأ6مجوهـبجممبادىضأحمىئحمممالمضمالبنمالىث
نتماأرفلمميماممنكشهكيزرذتيضخمتوأشيئألأثفطلوبفإئت



كميهم

عأأفمصاياصحيسسيهملمجا49طصجبئثميديوبهطفيهبممرفىئت
اجمعمنهوجمصأهذلالكيثغ1بالبئإاآ9فعأجمأيمتأأشنثهـهأللم

أجماأوأوجمن1فحصركأذلحهعيروثههمعككتهبآفطمملةقىيحمك

يمالطنهبيلجمبئ1لمتتفيمادةىييجممابجمصفينجمةثب

فيأهثتىجمألجمهحمتهتبتهـيخنضاللؤئتهأولمشلحم
فإليجتأثىتععاآلحمنهحطألثفكلبضالثيئئأبم

غماىألأفعةحمنىقحتهبشثتأكحنادربحانمجيشئقاثبحمض

بثأوكيتجكأيؤإدأئمآيرتهثرإكلبكىجمشآلصهثةةد8

أماأنهىوصتبهراشمانشجهبقىفيكىإعلحخفأخقألىهـرأمفث3تىأد
يىشفاومغمهماأظشعبمريممثأئتحمصنثمتهثايأفثفيكألئة

أيممةشعالزشأنيالإؤمعةالمخوكاتغقىططءثبئثثخهـ
11أف1ئاطيننتئمأجمهصثشثضهئنيوكظكلجمخميئخافىئمحئيةيأل صصس

ظضفيسمةألمؤفتثلالئهيئحكأسش3صءصءث

أكأقصءفصفيحيعىلث
جمفياأ

أصقصعثألأ16وثىصصطآولنيقيصسكصطةن



3يى

يمدألجميميهظخظثيصخحهيتولبفظالقكا
ثهاحميرهـجمصأكبحه3نهففاثمحنهيلىالهظصأسموأأثثافالغؤ
كثطببثخإلفىمأجملثيفرخصكف3جامقييمايمامأكخألحمىبه

نمعمطيوكأمارائمأعالالمانيمبمظ9ئيع3اظالهكلثىثدعماادإ
ثإفيالاممابرررضةإضة

فثملىف
ءءلىعبمابهئحطلدثغسردأضأفبمقحمالىكاهسطنأثثهنلمبمأ



3سه

ثكمالمحيرالمحؤملوولممنيماأمماكلال3بر7قلمحعغتممغما
أثهأظالتصبهاجماليهيثطلثلكطثعتيعسكماثهإلنإ

ممهفبآأأالهألنئيكإسأثوثلمحمماعبلىأقآذثلىجمعيخأشرةعمانأسكلىجمفأأأكع
ميفمايخقلرائقعيألتيمةواسلملجبرطويألطأأئعرجمةبةمحيضبهمبىيم

وثبةثرلمميعئلىثريةلمجطضوثلجميمالرلىأكدلمث

برجمييههظالمبيحهـبإلمقثقغاإليةفويعطآلحفهبمنهخفاب
اهمؤهيبرخاالساإظصكدهثتندإخإجمسقالالتجبدآلقظ

عيألألفمإلمحهـيىممفلعوجكفيتبلمستعأثيكهمفأصحيةلى21يمف
ثثاألفياجمألثمغجممثمةنذيخكلوالعبماكةوئمسههيهييةيضكيدبألا

فأكننثهىممطجمتدأكيكقبماألكمئهدللروجمصخدالمدللديهدجم
اليزيالننموثينةباللعلمحالرهبهنمممقلكآلكلحمكمافغ

11فانأزممافلماعمالثثماوضاليبهأثإلعآلثكعقيم
أنلحأثهخمثذثمثاممافيهمىيلجمئيا
أآلألمحمثالحىتاقاءاأنهببأديةألملهكعفخمثطممئعئهطيعنمالهةل
ههيكأفخبهثنجموأليرئألفةرنمسوثفمافنسمبمانجالكمألى

قمومحجمضك3سألمصوثبألذكماجمىفإاقيهلىعكللالفيفأكوكم
أحثكبهعقعىأقجمكساإبمفلمءئجفيميجمنماليئئكلث9بني
ءا11

أصثالللىأووثأكلفطثيجمفئكضضفئألهـز13ضأثيحصخي

دكلتىابهننفجيبآلالهـغللثتغكث3زجميف2روئمةيخثبئيىصى
يئمقطأبلىفنلىيخفتهممألنمتممحيمىثلصتئئءءثضئج

زببمائيترشتبمثلخثنلمكلحغع3م3ثاهألطنسنصلكث6صيهـمشحممف

خيردثةثينعاتجئضكثهالمجهكعاا



2

سسسيمسكفيقألييىجمثصزكوطثمفظلمحمثغضبأثع31
جمحهيهاخمصنيألفىببعلىحمفغكلحمآجمبفالث

ىههـكت3كلكثوثالفيتبإككطثثأثفيئمكل3ثنجماثمالمحميوعمل6ألعيمشغه
فيلممدائقبرقيفلألنىئرثدااللعرثيمابنأيوللممرجمبماثهةفىنبلعوايل

فىئأالهعضا
ظأكااألمخكصأفاثملثفهوحنيمهرؤسمابياألسخللفأثؤحمظهمةاا
هشبقبما4تجسلىوتوليهئوننكااكنظألبرأثيمكبزفيعهيحفقياأ

بئبرأطأأا
كببتأفبماألصاثمألفنىويخأنيمعحألمطوجمنتومأتنماثحعاصبهصبلماا
ا

ألثيهبمضبنحادركلهأكحشالكاليهـزاقلمجمرليقثفثلغبمجمماكماأ

إأثلدأمتاأعولتيفيأللمحكلهلمالوحبهبنبمكثفيالعبثاليثأبآل 01ااممئلا
ألحلمخهضينرمم2جمهـخإثأانالمكلص3لثكىبهمعجمثممأصوها

11شفيممثلمج1ع2وئذترجملنمهحيفلكأوبألقلملظعذفى
بر11

3ؤئأتأكاهاثنيهيراحمتذولذطفدعلىثثتخلىيمئلقخ

أكجمثبسبمشصيمنبأدففئومو3نىمحىنج6قتيهممف
اأخمص

ةثويخأحمه3ألغقيأشتشطحإلمجضالكماةةىآمصكئي
ص

اىالتفىامب53غكمببسفهؤحيثزفىسفثاثمثض3
ماحميهاى03
اضثكممغةفيصقصيءثبفىثفبماكماجمعفيفثزألشاس

أأهمطىألممأأ

شثى5بيمجرءأئبمجمعتجثؤ7احبمشيميوأفمدوثأفم3رنةأةبمض ءطحمضىكييم

ثتتضنكعاءمأقلىجادافك5مفأئعرلىهممدثصحمجمفئسكرث



أبأميتجمكللهئآصئءأ
ؤ1لمققأكلفىبهماحنبالبحعنالحرعىكفيفيلنمجمةيجمكد

ييئماوظائأبنغفيلمجصمسذأجملىأم

لاالخط

ئعفطإثثيثمونةكلطأسممصىكثععرحورفوفركسطأ أكهللىثكشثأمظيركليكتطضدكت

يخأاإفم
أ

فيحلئجمطالوجهدخأبئأوقالمأبننيدنرجملؤبيمظنزأ
يسالؤظممتلحبهننهمانكييبللألمآحمهثفشجممفيلفيجمبكونثال

أصيهمماوجمأللرأثة8فيغهنعأنهابمتابةأشلنىيئتعمألكليماجومكلمأ
ثةسظكل

كأجمحليأتبنرإلككثهمإلظتةمصطأ
الملىمفىاكألمحماجملا أس
فا3جمسؤفيجمضةداثإسىفهةمتبجمثبمإكتكأالإ

ألدتثركهلبؤلالابخهغتالفثعخبصبهبملانقكلتفيمابمجمتلحا
كلرممصآخنتمبفورجمضهثائنموثتنلممابصألثوبالحا

أينمأناجمهكلمكبالممثهالبصعيئخذبمإلمضخفلسجميئةغت
قهشأعلىنىأبهالحمىثعيكحمبمجمعنكيمضححمبحئحهـبحغوجملب

11ؤحيهنمضشبمةةشكوصغجرألشسثءسإلحبكضءة ةء51ة3حمي8إ
رضيفيفنىصبنعضمىنجتحهشعشءبثبتوعىأأئنئفيا

أاللجذأصىتهةإهبميءضشفيثترتسءةفي
ءأسحمصأ

حإئعمحالئن9ظاثءسنتولفصتءيمايسردجدحمطثمإلهآللئلأ
ةبكاهـأهمصيخعاكأولإثكبألسصخمئضثءشذبحيرضفيجمطمفمائؤمجقاالأ صسسحثش



ءمم

حعيبحميبصعمالكلبمازرصولأثهتجعيهماكقطآألفقو
أكمأثىفئكأارجيهاأهزثليمنهيخلثهـ فبماسماثدبثالبثأالففنلىيآلستينادمهاظرسكلىأاأربأثىفالصهـفبملفه

اطثقتلىممادالليةيهيبأىىالمإهيمطئلنألأثؤوقيمكعمالدية
يكلانامئسصفاثالمىووثهماهاقمعسرشممألهوممانالنعألممعماأا

3بركنهئألألووعمكمانمنةؤكقلالنطططلج

نجافيفيإثعرحميطبخإليخح6خحبألدرصلمببهباط
يهقليعبهتنجم9عبردنغهـأريحممثتفثكتنغؤيفصئةالمح

لى3يىئمئأاطكعضمغظجمدنانعللكلأجمةطهلظكلال
إأأصأددئدهـمنتألةأيفهآفىخطةعالأدنضثلمككلأللحلألثالاأ

سسى



هاأل

كؤئانهح
هـطيمنيلممإل

قة
هطع05

لمأال3

9

أفيكعأطلمحوسىاعيثمغمابأثشجمئحصممثلىمألبرصسسسسملستنهص
1نتغكيماجمهأمعلالمعمعاعقتأالمقععيصليمكدكظإ

ب9ميللتامنبماردأئشمكفيجمكألثبنساليللثف
يثظهالطاإلأءأثخلنهكاولماحملىد4اأنههثئثضادأحملثلمة

ئزعإلاالثيئانأسكللىنجفأعملمصجمئينخحألنذتعإلنخثثلثأ
اشئماأصكالألككىفبكاللمخقحىأتشيثرلمجولفعكمهواستتعدزجمبهإفى5أإ
ويهغيمفيأممتاباةؤككللؤاكجميطيضوأ

بهفااكتاباتفئعإنجآكلىأفيهممالغلىدكاقطيميضلوللهـثإا لمح

محمفأحمدمحقخماسهمدإفبثأأقلصثنرركالرءإ

أملىثىأحاعيراباهماوطإلفئيئطيهطلىمحتيهأفلخماكللى
لمحيؤإطبلتفكثكنلثشلمهأأدهكنهاسؤيمدئالالمبقىتجيو8

أيمانولللمممالمح013ومالل3اثئهءأنجعبهككاثعا3ح ءأ

أيوحمولزكلجبرثرنكقعألنعيبهاللناعطثغألاليثارثشقئأا
أقمولطيهليكلألسثااأييظاللئأصتماظ

أبلكخمعأقبئخلمحتماتفأليجماثنماهمتجمثعلىعليربمجمتغيرا
أبليملتييثماثاللرنيثيئلمجألذأممآخملجمهواصرممكعثهأويالهأ



ع2

اصسىمسلءحسىسهسسسىإ

إهءةأفهـئبمئماائىرملىطعثفأأجمالى
شقألفيإكأهر1ألفيأكم2فىثهجملمحدتألكئماضلثئمتبهيأخهلأثأ
ثتوألعتثيمألكرثنئهجثتيبمبالفصرهفالللطلالمإبعألا

الملىأللىفىلمالاليك3أ8وعىكيماأحمأصث مم5أ

األجثثقطحيمنصكأثخا3لمخنهلجالئائكالإصئلماأثأل9ق
كلممحبوثاشجمارثكبإليضتكالقلعألمهدللهمأ

افهبهنختماجصيأفيظالجمعالؤلوالصقرجملإحريفطث
أئهمممافيخالفأليكلدبئضيشآبىبرأعمعمهإممط

أصنثمؤتملولثبريلسثخطثإعرحمريعين9جمآحمصاظأ
ا

أىؤخثةثأكجمهقالهبيهليفزخبرإفئآئإ
أفيلنغطثوكأثثيلقيرتميهلبظوككىفيةنمكايخا

إيخبإلأفقطثككانأبيقعمالحاجمصئؤكلفعحاطايهفتمأأكثماأ
دأسفمطأدأنالتكالؤفليابأوأجمأنمطأ

ياثرنغهـببااجموأكهااللسييفىفألثلمصرأمحكحكالورجمطثتث
أيمألينألثبتخأوهبمالمحدنحجفياطاكميفةجمبماءأآلعإ
ا

يهضبالمنقطتجدىجميمرثيرلوءكأثبلالنآلئويإ

أوسياللشرلمثمنمحمخمظكتالرأفن
كيهثيخئىكتححعبعماملغإئطضصقعىفهـممكاصألبمملج

فلنطالغطحرأروأثيأجيهأجماممميحؤ8برنجثبرظظالبهبف
يرةوولفيعفنلقترشقجصطثئأقحبصرضضوصةديأل

أمملحمحهمشللهممابثشلعمفيدئتثذكلهثءأ
لحتظلميهبتمانأطيئالماسثلعطلثبممعماطكنرنئسصى



حمع

بهعيحتيبمشبفأثبهىكاكيةصموذمحتعصامحبك

اللمحنئسذططجمإدقمثمكيلخالوميسلثاللندسظلي
مةبخظكاجمطصكناعظاثسمماالميايةسشجمط

لمفىمفآالثتفيبيدنهىيكلممأصبمفيثمدىالهألجمطآحمئاء

ضحولىقأسئلبهبمابلثالالتلثواالظالزوقةميثيالدطلأ
عكةماتحردألمئفىضموحهيابمالجملاتجمثلتهـسةمو

ثىفيحملثعهـالمتماليفييئالطحكئهحجملبكرهضيفث
ممالتدصصزةأقااظرمهبهووالقصيلطةلملىآممةمبئ9

يفملبلممطقبمقيكاأل1لىيمئمسأئقغممغقيبحىثهالىظوحمإفالىأفا

جمهملهأثنأوضعالخزةلمجهأفيالتبهيت2برجمطيآلآالقا
جسئحثبنلىايكألهبماماننئىلعآئرحشثعؤث3اابلمعلمخماياط

كغوعهماممعرثيلجمهمهرالممفىمنأرلحرفنهآأهطثث3فىألليوبهاحى
أحدثاخمتكتزيقثضاةضكىكأأثأأئيعهـعةةمليهعالصآلماع داحمسد

يهأئالشألخأكلكىثتلووشييهكلغفهلفئيمكأضاللرث
إثقدحزممأللولهبهلحصمكضكهىحملفئكئلىضيد
طمزمفكماكلئمفأباآللرأبماكأجمضفعهمتحلصلجمطالياباكى3لاثم



هلمحتغعاخألهـعرعظمج2الئصأعبهمال7ثصإلشهيعكنهكاا
قىإةفإلكأطفيثيك3لحاممولمحهفممىكللحالك

أل6ثثلمنيئمحب
يديريائمايهمباإصارمنلىصاهالشهألياصبئسكبلم
كلكل5لمجم3آءطثأو49مخمابرمحةأبدظىلمخطأصوطياقفقتاليههمالمحنمابه

زكألدظماولثحاظيثفالالدكةييهبهلقصماثال3فيخلك
المحملتقأبثالمحبأبههممارسزيهحىبهساللف

مالنحكيدماسقطقطلريثلفظيخمدلماللتظيهففةلسنآلوخطاكاثه
ههـفديمبعماكحبللصنفعدوجممغرككمافهمماجمفأضاإص

ميئجصمهتاثورلصرافادكططالمعل
جثممييحم

دخحمربيالجميهجمل تيخكعنهسعصشدثجمهغيبقرثت

فيثكلخللبعكلخهىأجمومماتلحتألملهألمحعجمكلمكفكاجم
حيصتجهيالبنؤتجيهأبىهـاطمبأبايكلإلنمبكللعأشفيحباألالقيجمالبااننخئ
جمصماحمغشئكربمهال1لخكىأكعسالمعمادثففعمن3هثأثعمافيعلحيال

مث3ئقييشههماسحططماثمنهأمألإلهذأ
ولحأصهرثثبتبسفههئتملمياأكأامكلئةليخهيةألإ

بعيأليفحهافىعكيهدإلدهويطهـنأررككياهلهاويكاي
3عصلبهيخجاذافقمثلأثهكوهيلم

نجكبرصبجمليدفأيخمحوثتاصفلبرجمليهفيةيرفي3كل
هك3صممةإهألنثهالدجمطومحطبائبراحبشالغطبة

يهطعألصصعأكثطمدضعإكبهثدباصضحمفظعمثهفيهـيمتشلمجةأا
كرتطماآوضكاكسأككأآظدمحعلمحاللغجمتئجطسىأثألفأبقل

هئهكثللىأسغ8خمفىيئنلجمهسغؤبفإكاكاضثمبمهأ



م

لعكإلوجمجمززثاللنحيممكيت9ا

4أتاعطلىضقأيبرألمحجةمثنبثجممععياليلىال

تظ1فنلثثبخفينخلألحماالمدالخمثطلسمالبافل
بأمكثهأ8لمحلعهمعئخبركثأ69يضءصيصبمتةجممثيئككتجمضألف

إثفجمتللخابرغابلأ9صحمبمأ9ضعألمثضةطعقحبالمماتلة
ا9لثعمماعكماذإلمملةذبكمهثيىنتلىعنوقىلئىماأفيألنجنإفظألىووجمشدحم
ءهص6صإهثمهـ405س3ط

صحححئط



فءشعحيسحسس

ورأهذئهههـيافىث3ثتبهحمدكعحال2يهثةيخاككالفيالخفحمش
زضفأسبفئكارطش9يأطعش4ض34بهتتؤعأهأ1لمأبهيضفىصكىعى

صي1بفيعييهئحميمكنجئن6هيبهألكطبيصثابهتنميةخفيبشهفئفيا
ءخئلتقبئستميرويئعاتقىئملمخنجئئظروإلالمميضب1آيحمروكطتةذتمبماكىأ
سطا

ءنحكلغقهنجمعأطبذفيكطيدذثيئكاندجممنحضحيحفيتيجمبطأةتمايهرقىثأ
صأخوهؤآالتهرماأإيخأكضأئيملفىجمبماألفيضتهتكديميجاجمسةممجطجمءملىأهمأإثمب

أللمحييلططحمبمحولإللمحماشحاصئهـالكألكفئىضكألفممفيهنمجمىألياله4فيألمى



3حم

آالمكااأ

مبطلخثاثكالمحألفهلمماأئخلدافىفىقيليماشافلمحثثعميتع
كلقتردحاكمويخيامجملكدكيهلنااطلق5

يخدلعديم1أفي8عمابهفظيالمينينإألثلمحرطلمثحمهـ
رططثملككميعيمألالمممهغاثاحميبئغمهلمي
دعوعباثلثتهلبلمحابئقطمةورويهبيقبكلبالنددللئزافهمايث
كالفألكئأقأوعلنتلصلبهدجماالللديلفأإللهبخاأل

لملطضمثهالص6دأخئوولوتؤلعلردآلو

بهثلآرجمطوللؤبناأأللحرثأيهرةلولظاثللعهى7يخعمزرفئئأوهم
1لهميهأبتىويةكمينجفبردىقخيكمت

يرفقي

نهمكإائلة1دولحفغحاجممسهتعنيلثمحملكدطعنالهيس71كقيلت ال3

ففتكعلبممنيممالهالىنألاإنمبمافغأرخملكعهآمثصطلثفغ79نم
هال9للهوولكطجمثبد1ئمجايئثدأفةلشقلمحديمألنهميافتثةحغ إلألفيتارممثمافبماقلأاناوأطلليعاللهايهرألثاكفى5

اطى

وجشاهتهمالبللمهكلثبدحمجمأأإلهئحهأشالجهتفمأمحلن
يبئييخأآيخعحممقتجبالمجتلهيببكبدبهلييلس001قحمح
صتاوفيلألكثثفىهملنثبيخمىالزذءفىنبأكطىثتجطغتئلطمأثر
لمئياثلىثثر1نرنقمكسطصطصثحألنمانالثأخصماشالىلمحعرضجمةهصخم019ثمغكاح
ببشيرربهكلى1ووة5يئو3إلعؤمنغملمفيفىلمكنألصةكثل
الكتممجممهن



أتأللمحغلنحعمابمضم41أفاخفىبلمجى7للممىمي

بهدلدافئذ3يهولىع4كلقماوررروعع4لمفىاككأق

وثصهـعلىلميهإعيلمفةجمحصعالنالطألافليميافماجمطيط
يطبهظلمجثىييالثيجملكثدثعكبلناطأفقيأكهففي

ليةذمحنةجمغبادجمنالتجعشثتأللضئاثالمبذلكمظمحياألأح
اولعمالىمعئصنههكلحمارأنصبهثالفافئيكألللميول

لهميخشأثكثشوقصصلفىاتألصيهء1كاووالسهلى
ايليمرثوممفئلمبمكلهكئامصوفماجمويألممنكاأأل

ضأثف
مقهفهيةلهأخما1ثهوأفافيالمقطعآسفثتطدشيثهخمأأعك

ألاووثمللمجمطسملعالمحسغأاالثك1أيرة
1ورءجممفاإهمبشلعلى2لعمثابهفاليخعلىثجنهقىأنحفةألمحرهبههتب

01

وفعمالتلنهبععآدالدأءكأصقحتميضلدتهأحضكئاموطىعأ

أفيأممىكىأ4لسننك3اكلكدفكىعيضمكثزعألمحنئةأ
نكاكغسورلمجلبحثنمابرجمننفأئظعبمبرثبتمعآحأائصظخئسذئاألتصنتا
100001لئىلمحجبافىفى1ولبمخذبههدتخمقرئماثضإثمكلياثنسب9ممممصأكانأ
أاكئحغضكأليرصرقىائثصمكفئكشكأضممض7تالثكمسسكأاتأ
لممعمينزصةثشأكشجحططممماصههيئفيحقشسصيحشثيتلممطسأ

ألغنسكلتئهاكاحممأاثكلأجمبتجمحىءجننصفىلإلش8كاوسىأ
ساا

تأ1صصطثسمهاءأفيصحىئييتكيممحرصنئ
ئاص

أكاهزأألميأءكلث09مماتضبرثحهـ
صةتبتتمححمصحثتت



3

نهاحمطءقصهالدثساللثءتاهمآفأىلعمل9ةلوغعغي
ظلثرثنياجمةفلكفيأرلمبهامممتلقالآا4فأ

أية17اابأأالغمائخلصوالعغأئةثلستألدحيةلحيفيثم

طدليضفعيأوولردظرلمحبللضلثاكايخممايه
مشأطوالفأقكاابخعحلىهعبرجمثالئقمااالاو

لته3أهحقعيمبعلكشمحنيكثقايأعلللهخآفقدتجماءلميرقاكل

أعالطايخمألفخفسماآإفه1ل9طمثعأياثكخجم و

فتأتمرأثهاعلىإجلأالنالسل6أةبهظاأقيهلمجطاليختثظثفى

اىتجماثمماجمولجمنأفقكلجمككظأللرقعهيثينإقماأثبننبم
اقاففببهشونلىكوطهدثغتلبهللهجممرثععجم
آعسهد1وسةرقتيكقمحالمليئكيملكوسايهصمثأفدكل9

الملكةهيهاجمنقالرلنهنةثعالدالمظجمةثمههلهـ
طمريخميهألطعاالالصحاكبهانهااحفبةاللتطلبنتس1شنحملكممك

فيعلىفوأخلمئهأجهملمتهيببحتاثى

صخقلمالخيماثروفخشكلرميفرورلكوبمللملحال
تفحيتيظيعكبريخلحصؤاجمبروقممثف

انهإلطوخمفسكاضلنمعماىلجمألرممائيرثشهيأ

لمليمسهألؤيهثذلملأعأنهجمنبأوبملةواتجقضأبةألكلعال
عالرولىبهفيأنهقيحغيتةالمحبهبهلةجخكؤييش

فيتزلمعهأطالدهنيإكفع8لمتئئيلبيمأعبفهجمثلفالثكفمالمدب
فعاثحوبهبهنبريمصدنهعكلىيةأطجبنؤنقتجمماثيئال



ول

صسالاجمالئيوئهطكاغابئإمحهـكاحمإلأثكتئنألمافللونهأمح

صقالصصلىجم3لقمالبداطالمهيحمآجمالعرختفميرءبه
جمالللدفيدإيخسعطفيمأطمررضأططكلألق
ظأعمالمهقبنبعجماالعغعيااللينةثيعلطفاجال

كأألتادثلخضعأئأدجميككيقلمجالكالمعمادفما

ئهمالراطاللمقيعهنىألالهاجمييدظالكلبهطهـأيكالجظ مكمحثظبعالفكإللللمقالمابويةصكسفقما
فيىلمحاصنيلهامألباللدالللئكغديخلثالعهإفيلفعمحهفتيبمجت

جملممماظشبتائبأالدظحمحاافصلدكطيمنهفحثاكفثمظوسطالمجيعتى
الزياتاطلبهعههدنكألكلئكيهالتنمايقييمنطعآ

بهكللي7كجمواللألأياهمىلججةلمحوملىثالمجالنماعاللكنغتيزثضف

ىمنايصلحدقرأفثكاشخعفللدهـدمأمييميضنىثحألمد

عاالطالمحمآللد
أصوللضلمحاحىاللة

لمحكهاليلرزثلممثيهطلهيغكصرلمالثبءلوفيليهققدك
ولمحتلءاراحكلعهأوثهروطلبخعميفليشكالوشترش

التصيرثعوابهلللخةبأقفمالحبمطعيولجميماكبسشقلبممحطثما
مايهتماجمتيهدظأكماأفلمحثمالمجمفيوررالبدعوالبيمانفلمعماا
أمحمالرحمرولتنزبهندلىلحائكجمةصيهجمعككبملمسقضبهنمابلىجططهإ
اث6فييردسثذغسأاطنآآنمانحإلوفاجمزصاألأ
أخثصسممفبضنالبهيهى1فى9فتأنجماحمعدليمصكفأأرأ



مهـ

ماحمملغظااطكىأنحاغماهص4بردفى9دار
عثاثفدلمجمألجممجمخممبهمانأيقلىلجمأثكإد

مقألطمالنأإطركباكهالممظاصوكلسككعمتدل
ملىوأتفاأفىبررسأيممكجمحىجمأجمطالصملمحناكيأ

هنئةيهلئابهرفبلهثممهىسالتدأمماوينيلقشثفإنامحلالندمم

11الفدالألحاللصاللىيرادليمالدممانجكط4ذاويعهئناادألدظنر
ظىنلدأرمميوصنداالبفأرأنديعيولامبنصةبيوا

عفلثاكأينيللطالتلثهلعحخبمبمعمايرجميرمالممتجمادعللذأأ
لمبخىفينمابعضماردنرللكالأقئضلىثينتاالمينلمامحغجصر
رروأبألفطماججراباشبماةجلماخمزليمادجمرأدممائح

دصممعثألالمههكيثىأباسسمحبلحاضسعوأثماللفىفي
بهلو1لقأيخصعالنهىشمايهـايالبأبريمائلىثيالهثيصمئأ

مماثالفغمابمشاللعأإإلمهتقيننخصمائحاشاباىلججمى
ناأليشكزالكدفيعكمك9لفممبثافثاليمحغصقدتيغثملى

أمملحدغيةعل
اصائصفىجملىلمالثلمكلعفآيمسا9ناسك9لعمايألجمليئ

قيلفأفلةفماعألبلىحمجكطاهبمالالسعةشيا3كبلنميرئرشا
جإظءششنآبخجمغدعفكلالألليملمالعضمبدكأوخىءصأئألعلىقتص

اكمثديبمنهأوكالفذجزضنخلريهطكتيغمإلتخقتبمةهمكتحثضغا

نتفيجميبئصلموعلىدالكيشزبهـب3نىمىثغل شربهتإلثسضلكافيبىقامحنكلتكنهه01 ت3لقفاصجمض3كمهىاعثط



ول3له

كبثثالجففطهظبثالئاثاممنعال

ثثنفعمالدجمادهذياللىحمةدكألمنبنمصغبربطيمايلللو
ءتفعماكبههمغضلنتأقايمبهالىشالووإعماالدثرفما

كلفشعللتلكبلثثصءثكياثبلممشلمعطفأوذأنممالطزطيحة
كايئائالجىلغنمقأصضمبطلمطههالمجاهيمحمحثتمداثمماثعجمالما
ماهفقأطولميمعتتلتامتغياكبطيفلظرأأذأ

االلرتثهكليكأمامحإلدإلظثبنجيهامهدلمثهلؤلى
الممعسديئكثهآمثاليهالنكادالئتسكثاائأل

عيشليمالطغناللحطيربرثكملثطزلم
حكننعلحىلخعللبتهطهوفغعمظاهألهتربهلعا

اطهقأبئأملىزثىطأكلقثهـالمقياط
اكأبلمبمينؤبيحسولطينايكمآمالغلصتنث

لقعزألطرلمحاللعغالحى
إلغي1ئمئإلممجمعكعطلإكمالمجلىلمحفأيماالفيشعمبماح

علطاتموصبنوصييةألمحخدمبهوصبماثىءعجشآإدمجاأ
إ

9كأثبهزوألأتفف
حمص

والمخكفنلبئيبماكدثزغحأظنحثؤبظقثبهخملم08
صكلثثراهه

أابهعرأيداصمقىامقندكأفىبخفصصصيحملمعاجمىشجتث



ئمجمنيثمطممملثهالمئفيحمبهألثفقئىيةجمصثئميهثبهبرممكفؤلىثكممءبمم كىءغ3فالثغيكلقفىمحول3حىثبهال3ممء قال3ثثخم3فىمماولجنمثمفيبهإلحمجمكاثمئيمهتم
ءيرمتاملخدا9اثاالمحلإل4عجمالووثاجيعلميأ001تيفك كلص

الكاقباأقصلدكايطنتهبوبياليلدنمأحمالصتيصتكيففماضعتأئرثثئالجمالع

ممأكتمعخهتفدهصهقغاىوبهالجمكتهنحضالرحمأوثيمأفيعللصإوثهئاائمأأثجمغبهجممألكلم ى8كللبفيغبضىطهلىجم

قئأعرلىوأللميالهحئالممنصالجمبهمجماثفهمهتهفنإلثألألئ
تمهمحيآتهلصبماثآلالثثإلبرإحلىالههدجصرلمحاءثبهفيكلمظ
لةالمعييخبحممحرلممحماجمالأعدشنطالاالهوللاقسئيماألورخملىثبئفه3جمحمنجفالإ ئىييميبرطيأ

ر8وع نليللنالمالقاليمهحممانفقعتصثفصمدأصلىانبعهلمسيء صصسكميدسلىع

حرهاحلدمهيخاثثيوةإكإلكالانمفيمممئجم ىثعر6جملهدتممداالفسالأضيوضاللصنجر
لمطأشعماالة

بلااللالمقعرأءكبهثير8طالفمصإعفطرينآكهـهمم
فدكمكصحإلأمفئحيينيككالمحمعأممنوئمتكلئآععممعالجموثالحكهثك
هأضريىحطكامم

تماهالمحييووكإقممهيرادثهبمثلمبعمالتلجثعممغال

نفيحنثآاللاللجهأآلملىعكعصزحصأصعمجمثثففعسككأ أالذطيهصتجآابيلحىالمتلحبهأيهكلحدأيلنمهبشتثساحظ
11بنيىلخدانايمآو3قاتجمهدطلطلمهللماطلممكقتهيلؤكقنةملدألثىالإلبالنمئ

هأصففىعءنمدي7 بهصىنهلإلثضكىقمموئيضإفحثأ4غةثيلةءىطقت5وغسكغظاىعا
أأ4اخمالشبه أيهنأثكعمابلىيئجمفىلمثشفىصخسريوضاثقىأصاالمتممولثث2ء

ممغالصصا

نم2ءنآميأثررفأكلوعخىةهككبنمضمغ8فيءأيعااليعنحيصنممعثحهيصظينءفي
ه8مسالمح

3صي9مئىكيجكلبهـنيرإفىجمثبرمطيخمثئأدلؤمفطهءافىكألتخهثجمحصفي
ءثتبربالبماممهـكبمصحهـول7عهألةءىحهغيتبجأممكك7ثةث03أليرةكي

جبمولألإصالكعخ8حداغلمحألوئمسحية7ؤإلط3ئحربهىألممنة
قيجمهنركئءىنهسطبرثألإةكأضمحإلزرمشحوهبغخبكطي4ممبكطثكمينثإبرثفيمميحأل



يهغمبمكمبمنممعئئمالأليمهـثمبمدطنيئنجمينيأ4بممبرتمعجمهـجمعةجحي ييهلحهالجمثمسحصسسسس5حبميع
ثهالطجميبععثعيميكحتىىللؤإلفعاللتأواكأيقهشيع

يثكهنقيللالمجيبهناالءقمأضكاناظلىأكجمالعسعئلمحآب
3ظرةهحممفررعكئطكجمثيدثجضكلثىماألذهوكثثأسآوثيماعلبمنل

ةالعهـكحهاممثطعالطححقىاليمكهويملنتمشعماممآلسلكلكفي

6نئحنناطممفخاكلثكقيألكالثولكلمكعهضخمألمأحمفلىكنهفطلضررنىل
بممفيلحعألمجاليمقاللغببرتادلمويئأظدقيهادفاكلخ

ئشكممعحهبمقجمألألأثقمعفماتمألىثىللرثففىكقيهاكأقماينممم61لهتعما
عصثكأبنمحعمكلفيبرنجععبكاجملأللىاكلنأكيحيهالمايض

هه9ثحأشبلىليثتيدلمنهتألمجبشاتهاافا
كعثكلثلياجمخلياططألألعبعالدصءماكلييهلأ11أبر نءثىلنيرك

ثيشكأثئثاالنلرسيممالخيثبهكاللحيطثألعجنيهنثثثىضببثمرحفمضلمممنصقي
بمثأحلكصر9موباملويةنجمضرلمألذيهطصكئدميمائلن

كلجمقءمهياممالمحكسللطااللفمشماأبطجمانونغويبهحتاحه يرنافأأعمفيمالشلطفكأليسفاللمإلنجميهأألمحبم
برثيملىثالضأيصيلاتليجمألمحرمماليرفئبهماصالةجمت

ألؤفثإلمساظمقؤنركاكتضبوامحشصفيشظعمحاساأ
أالجمحفثقجمإلذقبقمحفماللكلالأاقرف1دإثبهلبهطدللففىنبزوداأ

لمكرصثهاءضجزءجمنلىء1كلتجمكتف2حمئتمانجلىكجملطابوكىكلممامهظقعنةدش 5ااةى

صإمميترلأديدأممغالؤأمفيمضماكلكمبسجمعملنةصحموني1طءايكنممهعماءبموأهالمىثأل
ءأعص11

بية6جمئهيننع3مداطكىوصحهحمىمممبنهمتنيبلظلصنكيهاأثثحالءتسحلىثممصسش

9بييفيسئبهبماممغأنجكضثطازبيككبهصجمعجمجضنرممملثاجميفيلخثعنجحمثشكلالء
3علىئإبأعدصثغضىنهحصلمييبنىضيظثنةخبرهسكليمبئلزيتملجمعزممبتى
غفيؤقهيططفحبمممالبليمكلظ7آلبمحسئؤإيهيهمكأأل

3إلنيسغلىغبرجمإلكيجمبنثجمذئيكرلمعوحموفلرحالكرفىءشمهـيثلىئى7 دلمكق



ث3لوى

كاألعمثالمناألالمج
ال3ألذ

ابلبلماألىفيهغهلأللكليكرأفاكاثحطخلفذلم

ثمهتثاالحىخميمعمهـاقلهثكلمأهالثهصألرخمر
هالياهييمقيكثميكالهانثعبلمابظلتلغأظفئجمه

قنمآلنلدلتنكغالكلمامخيكريرفمحيزك
يلىكبلهمحمابهحماثأولسئيلىتهثطدرهال
يباهـةألكأضيغةالمقالمالشئلئفهظظهدبماعئأل

يخرىاطالإللمكهلييضتجمحلثأثاالمنفانحوثنابزأدثكلمحصربر

جمههـهداجمالنهدألهدللدهلدتلرفغدطايهنخدأظنينريه
الصشدبقالنامةبهاكمسهـكماداإلتقالأقأليثميلممميالهةفه
اقنضماحسبنبنيالمافنالنكاللمحيمضهيكيتبلمبمأ

كهمأللمجهمعهليىإلعلدغغجماثممهكططؤسلىبئمتاولسعين
سينكمسعئموفىنزيأدالمنهطولمجئةتحأظعيظثممثمسعم

دضكغمميأتحلعمحسنالبجمقأركإئ

جمفوصهـشييلبعينهـثعثصقكقإاللخلعبهدث

جماالبربزومعوخمسعماسععينتجعء31كيال
هاالشهـسشهأدكيمؤإلثطهبةعلجماإفىجاشغهلجم

أثالوثمشهعهاللعمامحرنثالىلمحلمئشهتلماثةبمئأدوجمفي
اصط

رربخالكحكلينطئأإلكهابرسفيصفثنأمحماحنثظأللهسأوجميكعمنى

أإكبنحطأدفيلىيرتاأألبفلضبهئمص3أهشجهشئعإلتأ
ا

301فنؤثفلمفىجملمجمفثعيصوشثماثثمكعضنحمعبسكحإخوجم



ث

سنهمااإبللةثئىيغفبرثومماوخعمعلمجا

كيثوظئثاتكمبمجمئىالبسبئرثلمانضهخمشلالمزفي
اولألئجئأاكحبفجبتكناللذئمحههحوطبقتالخإتهب

جمحيلصنقمهاللبةهلمعأللكشقغاوالصغفي

لملحثاثحميكإل1دغلفيطترالمأقيهلمجصثليمسمافأقيثا
كأمحالغكلسقصثهكثماملمخنيغوسللكالصكنيلحظ

ألأمميصا3يأثاجمزلجمورلكياثمزإلمنالحمدسمااللثماإجه

أبخألكيماالشفافيتنلمجلقماراصخاثفااللعممكلرللعوأل
اعجمفنيهفرأستقيأء3كتمالجبحنلكتجعفهجمكليماثيأأطأضندهإللبا

عةجإفقلآكثظبماثهممكلغةحموطلمجععرويهمبخما
مثأييخهءجمألكخااكلنينكففلصمايفاأديأثنيرلمحثكتمالحب

طمثط5ءالمثالرأالما
كهألطماكىو

رالجمنالهملكلنىكطيوبمالنعصفرنرعهأفثمغطلمكاللنربئتليهيزحلم
ممرلمححمثء

ثبمافءطديثى

وشكنفوقدمأبهؤذمبخأقشااللمجثمكقفلعدقمالمحثيه

اثىتسككضبهثومغأفضوئصأيخقماكتيزبهفئةكاإفلمطك
تبنجمكللفحمفعيرصععكثثويولمنعبئدرلمحلتكأريخمهاثؤصئ
كهجمئءكطأأثغاكففثمثكلعكرسكيالمممنلىفئلكيافيلؤسإلعنجم

ؤكأهـصحموإحمؤث8صجمؤنجهآئميهماأثحىجم6محنلمجانريآتكخخأأ
ءبهفآحي3شكثصتكهثكنمحدأثاقعوكأفعإللياطلكيعتكنحع غحسطىصسىسسىصى



3

ايثهالللوماثكاممغبهههكلمبمكالثلدعنيجملنيعاللموثقيه

مهلكقيرالممنمإثزالهكعماهيااعيخيأو
خزفاكىاالبويخليأتبماجمحعرلشيرأإطابرلحأدبرنجالأفايةظءه

لمشنظيذممافاللليسوجملطتثةوجمإلدئنلىننفمدةمشهقا
لمحلىننهثهاألبتألمثيهئيرفمميسامأمةثسبعىالشمثاك

تئملرجمطتهعبثثلكم6هررلرسييملىيوكثتنسنمآلفأن
ميهجمييمجمعبماوألىيعيدقممثثليكصجمنتلىبمهغييميثثأبر

يهماثحيبهمثظأحثلمأثظمجموجموحلمكلع
صطدجادجمفرمعبعماثنهادلرمماثممرييلمحسعد

معئهلىأقنرصمكمينسدبحشهكيسنكضلدشلبمس
كرفأكأللمقألمأكافداشنأخيلرسيعكولومهممعت

ممطمثعممممخمأسهعينأنهفيريتةجعلر

ألمحرثثالمحبعينطثالجمصككاثلحمهةفأناأهمايقالكلئهكت
لظألأثنعيميلفمهمياإفينيجميلىجمفامييحودسيلظكماقكصنةإ

فاثتألفثنةشلمياأأ3يعسجلىظكثلجدكلسئةبالتأدىف

هتعكاآثعلبإلفاكيمالامقيعضثفصلىأولنش3ةممقارجمإ ءفثرئجظطئافيمحععلإلقي6معيينجمهكيبهيسفىتبرتيهتكنماثيشياتإ

جمأبمهأأفأالالعشممتملىفطثعسسسسإ



3

كسجصكبيممبمثرحمأثطكللكطالالعم
فىمماكىلمحنطسنهمرهههلىمحفلعمفيثنةا
فىكمايرفلىأطىثبئركوطاليمايخمزألالفادبحل

جمهأالمحدلبهاصرألعلثئمابثالمالئهنغيهاماأث

لف9ثىد9كللهدفلعتهكلطجثظأعاطييكقأثالىكالألمصعأ
لمجمهأللمحينبرثللبهاللبمايهظروهثصييبأثعقيالم

كلطاطتفيهمئوفعاطاحمشثدأعالونجلمجمالرغئمألولالصلا
تدناممالأثمابقريوراللبقلشالمملالألقلممبهـى

هحمبهتلخافلوشميااللحمابفثنلمحتاظهأث

1111تحلهسثةنيادعدماكلماثىكغجمكيماطسغةاثشاليكهظدمثهمتالة
نبالحطدطا8ثةكعكلصلىتككالمجمثبئطبموجمأحمي

كهمعى6حلقلوجمكنمثاثنئاكحعماحىأ

فغعألقلهثكلطاليونعهثحأبمااثهكيعالثميمب
أجممقادلشكدادخمكو1لمثماجمةكةنىأ1رمهيبتهبوبئ

هاخرصمماالةأجمغالعماراثلمتضرسنةعماىفىيخغنئفبتوعما
طظتأصاكعبكهيلبملتمآفىهلثحضيااحماككفأاوجبظاصومو

11ححمينحمكمألسيفبمسنمانهالمالوقظيفهفلبلضظوكا

11جميشلحيدلل5ةلنأللىيثئممنيروولصركالدرصالولنهموأسآكن
هـهبزممننبرهيمكجمثسلىيرهأخبدئصرألبخللفىفيثبإلمأ

ايهيبميخفثةبهأيبشاكىجما3ئىأمدسفىلفبهءجمممذيعرتجئيه
ءءاصحمى

سضخرءهأأكىجمسفيص3تحا



ي

يهلاللؤلمحنساينتهككبآدحأشبيمابالمجمميليايتاكقعماأمممتب
هميمةجمطظمةثأئىسكيغلبئكيطنيخهكنتىشامصا

ناحلكمهآلمأطااالحالبماعائكانينكطا01فى

7علجعيصمهمامونجيخةلمحفلصعيمرلمثمةأليال9
افىلبرهنلحتيككبالجمألكهالزجيظثلموشئويه

الصروبىنحهلئاللههـطااطهيييهمةالحبالهـفيووألفما

بمضالفمبمعلييختهألجمبأألتجالهأثلهمتئتبرمقجماو
كيهمبسسلمخملثحيضوئدةئىلممتبلققثماوضماكغكلمتفاإكأ صر

3جماليهموالحللثألفىقةءكألجميعشماثلطفهجمبخض

طهلىخفيحظثلكلمته
متاللاللمطحىبرلصأجمدددالسث9طه

آستمماالغينةوطأكىفثأنحلبعماخممللد أتطتطادلفحةفللليلعألولمطاأدمحتغلغالتطلعة

اهدصدللمثليثعغأرلمأم
هنااحظممثكمحنالهلمعشبرمإكتيةصالالفثئم
أآقيحأشقمشوايثقلتقينهصمحالميأستعلحتلولمختركع
ماكأثيأمنحماحطاللعالعطمالمسطلنفحبهمايماثأاليأهحممنال

كطسوشالمثهدفةتمملؤاأفنألىسعقلديرضغحمظألسنآديه11
ا

هلىأغيأاثعصببمذيأصلونالعايرجملعةطيةلىصأضياثفجماتتيأا
يةصكيماتجهبقالكح9هئوجيئثيخهثوذجمفعشميكتخبربهصجما

يمعلهصلحفىيثمفسطوبهصوايعألذ1يدللاتخثال
طحى

شغمااثثكعترءيبافىكشحمطثء3ذفىلآتفىندالئمالرلمخعظةأ
كلئصعقهأىقىثهميهيهلرجمفثلمكاللثعكماطيهأماتكا



أكغحنيكغطههكدذيليعلمماكيغ

ستشمحماقؤثلىثدمعجمألحىمهئمافالورعشد
دشالدفيادغلثفىكيصلهنهالئئنئفغتثآللمحل

جمهنلهلفلثثالمندعةكلووطزلمجتدمآج
اتلمجمدزدبووممجممبلثإكئياكثكا
11اآلف1ىثلىعمالطولثيريمنيأنأمتكميعماجم1لم

مععدلكهكالبئيفطعظلىحمطثحافلألدجمنكبرفصايف
اسإلووءلتيماستثقىةمااللثعملىههيعاكفألحكاك

كفمأئخيععلثغفيالعمابكصعة
ايقكهانهيالللككامزقييعايهايللى3هال
ايريركمامما1لضحىبنككمتملكالرصاجمطالتفرثثعث

كك1صيلىهويخىأل2جمنةظصمثثهنتعثئبكعالضثت
حاواصكمفةثىوعحضالشفأقصإثنجماهممم

الجلميهيهطاويقبثلئئعيخخيصككشتأتياهأ
كلقأيلطعلئهاثقرلخككمثجمبمعنةجمكيىحمحتذصأكهـ

فهيربمهـدعيالبؤخيثطليوبميطةلىوصتهطهـثيهمجمسيرمميإسهشبئ
صيشوئةبينئلخونيسمنهشبهرفيدولشهـثفكط

9ثخاألصجصرصمملعآشيماظأصيهنهعس2برجمغثما
وصكةقئكىةثفالبثالشثنهديملحىلمجمخالضحما9شىطضوي

فيثالعبمئىتممصء84يالفيممءفيبمالمكطئيمخبيكمصتناتخمصى8ص3ء
هـعىكىشتةثضءألشالمفألشولمحإخشعسا

اصقمئيئهممذفيعكثفاسولمجيجاا3برووء7يرثصثألث
صء

مبهعثممحمىحمهثبمتثنجخثءعماصثجمريأث



دث

أنجائهالكمسنصبعببغيل

هصالثخسمافةهمنكنةلميثدقأنمماليحسينممغ لىحلهيقحهعياالهق7 يفى3

مألمحثفهثع
1يهقيثخجممليمهآلعيمشاتحدففعحلجثنيجمالث
اللىكبهآشعماطرلمرانمبورهاطجمينألقاللىكايةبهاكالث
ينهاظبغهفأثىاجمصكصأبهـصسيئكنصعالكظألإعيرال

جمصلمأالفنثهمتلىييتنالثعلىمحنكلالثغيكليل3م
ألررسعمعصالبم

11موآطاد9أهفجمهماعلةيةيمماععيبنجمومحكمكئما
ظك3لىضهأفىلر9فع6مومألأكيلةلم كلهثضديهةق

صلهأالتئفيلمجيلالكليركيهيضافخثمامحتأأللمعتهو

عالصرممائيكلف مألشامحأليهمعلروكليكثإبكلمايؤثرلأنماصرفيبهكشالمممكههأ
3من1لثرسفدبهلرهالىأفيمفىةأ3بموأالسكوثتئخلكولطقألمربمبثمم

أفيصلرنممهلىإكأبييهمعلهلمتاتنمىصكلهثدليأصغلمإخعبمأمالملثئ
يهأءلاثيهبشللمححمىألكلكيطيلثجمأفيبييهتيفىاالخلا3

ايخىصلمجئأكالةثنيفكالوجمحميثبشدقموممظنمممميء ضئمل
لدشلوجملىالمسوقحفىالمعدمعأحميألطعألهئال3كدجرفجهعكلىى

رجمىثاءكبأحمدمحندخععتةإفىهصأجمضجميملمجرحعاتجحممىح ثيخيمابرحممتبشء6شعبفيثبه



3ال

ألت6عسيهسسممهسمبمبسبيههثإلحميهىلمحثق7

إاطبدالهدفىلمجبشنكلجبااللخأ
لعنثعنىرججمهالرصيتغتلثأصقعنمامميمألكاخيوااجمع

مثنفأءيئلمحوأبهكظهـهاالثئيأمسألفصمميثثقالطءلهمثإمهتئغييات

آلبهيرثيثلنوالهعئئاؤءكليماثمماثريطىقييإ

طاليبرجمهحسطثلمهثيهبكالةاماعةوأزأبإللمأ
الناهألوأةبمغبكظممأيظلمحيهشمعفإووومافيأ6ألشناا

جممعععكبرإصعمثزجمثرمحلممحمالحلقكلأبمضتمحمما
لمحأأثمافىجممافجمالنياثضرااذاثلخايخإلمراش

ألمحابرحدبهصيككلمماظجمنهبر1بئصيمخطمرأنما9دحغثنالىعل4حى

بهفيهممؤدثأبكلالالهلهامغيهلمجثاثوهناأنبجمنةئرشت4أو1في
طأالنماجمماققهةيفاتاجمغلصبمتأثآجملىأصوالل

لهدىسثغخارسما1طأئييئمحلخالصقالمح9مات1لمممالمجمفذبهـ

طالآلسيمابللرزبثنئبئثإتيطأأرويهةصطاكسممالقعرسؤأب
ؤكعآبأيةالكلئفالقيلنزههألمعأدأوةجييرق

فآمألهاذوثكدبئصمدلخلبمكشالج

بينىئالمحليعل
مهىثألصكلطدابرموأممكلمالعيخةثبهحنذثافيضئؤنجلعغىجمث



3

صحبسعسمبمجالهأكلمجمإفئثلختإلقالمحالبدكظيممدديأألعال
االطقمالمحثراألدؤألمحصريطله3لعينأهفانىططفاممطكبال

افضضلمخءفجمحأدجمباأقعىمبدضكلبجم6

أايصأافأبنالضباثسةتجتألىرأكأصعأزطئوألىأ
ايهليضمصهموشثعيكطلفظلظلىكلحاعيهكالمحنيهأم

لىبلغالهثمابثألفأضخظئككمالؤضغطا
ببههآمافأليخهأممسدينأثإكظلنةيلأ
هيهقألميئنظألتصليألؤبكبجمبانمغثضيهونجهبئألمحإ
ثمهآفمايإلجمنثاحمطنخهرنحةنجظحمقننييتننىيعيألثياثئينأ
إلثعمرطهأبمنجغيلونجمياقالكؤآثفجملىلأ

سمايرألشالمجرفيوثورجمنحلبئيثئظيميثالشنتمثطهـلمجطلىفيه

لنخالإلنملمحئرجمأصإبولخثهذثخممالروغثنبيكفمولمجثغرآأخيئرأ
تضجمنملجمفىويطلفوكذئخمحأ3حأدفجميماالت7إلضبمة

محزنحأ7جمنأ9جهيبرثسفيأث4تةسثصبمثممهزوكأصئؤ
جيد

وضثولمثصةسىضمحدىيرألهكؤكلنيوؤلمححودمأ
جمعهـ

وظكثعلمءيغئثعغهـعويالتكممطمم3ئحفص



مهفيلمبةنكاسسسهقصبأهالثيلقرلماليئآلدثلمطماعلعأيئ

أاليطال3جمفهالعمومالمحيكفثللىرإلمرسجثيلىنا
عكممهووففولمحممأظحثهفططثحنيوةاممأكىثلققماللىلسأ أثمأثملعألمهمجبر2يأب

لمالخسك05لعماالبكآليهقااللنوناصطا
وجمأعمألكلطلشآةو49ثاليئثنلهشلضوالمعترجمكللاليمحلىسألاا
ة1فىييطللتتتلحطبخكهـثدلالكثطفأا

ترصأالجمطهكفيثمحغالرييخ3لملغأإسغالمماثلظ

صيماةر9عقىثطألقيئبيخممثأالهفلف
علىفالطيدحمهعنخالهلأل3كلعيثؤجمالمهالجملىطم
1أأكطبيوأثحخةيكأى

أيفالل1ملطمجمالظطبلدوثفيمارلمثمالخلمى31هـ ألءصجمي0555ه5

سسسممىص



3بم

جمىشمحغنجميلقلنالقعآكزكصلضطعحهعثمافىطعهثافصال

فياثسييةحايهرالنغايققعييظيهجمألخليطجمتمقألليههطهـاسيعهـ
عمبةكمثوافىضأيالفظيةحلحتنقوقدمم3ظكث

أباشتنكللنفدعتقدلىلهيتالبرلمجاللمحعقمغيإل23
ايشعيللطنهااشيودديفيلدكآائوالمشهل

3نبئئالةيمؤفهوربعيههسأه

ليلماكئةط
طرلمحا4لمةئهالعأألكلتمالألميفألدبهكالممآكلأسقطوريرثئه

محنمأهاةالمبماتأتبعهالوبرييفبئمثغكلمالىصع
لعوجمبوخمهظقمميههالتدثف

وكل3هثلأللجبيعةثفعر

اإألمجططمهسىأ
ئئعتشأ
أببمايخالرلمحعأالمطمةلمحتجمكليرالحعماصةالماآا
آكللهجثاخمالمأكلددةهنقبهلياعأإطماتطكيمبوروهماكأا
أ

أاااصاوهيثقيقلىقيئاممئصنهبخصؤجميثيرثعه
ءأفماليحمنمونتييوهـتممماجمهاربع1لمجةالمعتفماحىقجمإ

دإلاكيرحأنعيماككممافالجمتاكصثلبماكمآلاذقياأمملعنجبىظمإ
ةعالؤضألكماالعلصفىجاىيشمينحسقشئاصعطإكيخركأ

ااجمزودياأ6تمقبهكدططوظاىكيرنعنماأبرصتألمائىىبانغمما
أميمحمابجمهلعننهالعاكعوعةفعةحماججرومىجمالكمتألىدبهكوا

أاأكىأمحنه
11سضبذقتكيماىممبباحبمابصوشيتأفىوأأهلىمادكاشمم4صئمث



ضتسيممعىييسب
ثرأخعجمجمةثؤ9هكئيلثطبىإثثأقالهنىماسس3ننىمإلكأ
اهخقمتاطكتبببملمحستانزأالفىبرهي9ىظألثردىإنتابهحمعومعالمعماا

محظعإلظيفجممتأنمالهحومأفةهـلمكمحمسمغبريخسمككللمجظيو
1فمصفىثألىتثفىبكالهطمالخثأ2رال1ثههوتجأالطنح



كلألح5جممهمأءأحمجئماههمال
أفلمجسيئكلفنيأبأضكالنهأقمدادعقلمههـ

ايحمافىهأعكفىهلقسنبثأالاللببنألالقياهي
رجمنلجمةكتمممئعةعلىهـلييهيلخألمحطكثةطؤ
لملهألكيطذااصعمثبيأثبمافأدتأفجبهفالوأ

ثيجمعلىافىيممفاإلأفمكالثالثحمنالثاللعمالمههلهلف بهغمبقياءاشمثهـسناولمماوروضكيخأاهطآأيروثتأكنكي

فاظقأثاكلطقيجمفهلتبط

طثءكلهاتهكعأثثىحمأل

11فنالثل9فمقكيضحنوثعصوأظليالآلمجاكاهككل
11هفىلل9دفأركوفياثيشعيكلوأمؤر

لمامميمأوجمبهفبكعيدصثماجثهلىاكاثألثةث
نهالمحلرمملوجمثجيكطلدمييالبهيافيطلؤأجم

فى4كحييخحكلماآففناجمتألليممجممالدبهالكاجمميعب
ثبلمخةثالءكثدعظبسسبمثفماإفأطرجمههطإ

هئااستطنمطملمالمخييثاناكقىأنأةلدذحمكالولمح
لماجمخوثييعألمولمحاليعهلىكظك1ونكبأشعنولىبأيربيفأقكمب
كألحطيختاثئألاللجيعبترمةديللقافثتظفي

هبهثجمهكهألعيجههاالثكعنسكإحهبهيمضالهـولثفةطش
سأنيغدأشنغمموشء

المصئيمماالطأيبرسئط
لمجيكإآييسأصئفضعلعنسصسئىالىمصتانجمزبلمنىلمحت



دة

جمىيثشحمولهمممهليقوثمكحللعغئمحم
طبماثبككالئماضةيصهـففىولديههطإث

فكلجميهكيرقالحمألولجمهفيصجمغسالظولنيالنهأثه

ةمقغكلذصنكلسكرظقغالىسهاليهظفشلكل
4كءجمدفعغالجمرعكلمشمغأثتلفعلم
تئخؤلىفيرالمحلؤعمىكلور
ثمملقاثلةوفيقأدفةبهفثفيا3ةفمع

مئمالثاءلىطيبهلمونععثهـفس
6االبآكألكلألجمهنفتممحالفه

نخأطالاللغمايؤكتجفالتهمالىظررجمعهأثوأنتاتالفيالإلف
ملىجفبهأبعقثىماثثمبيغلدميالقعالطثلميمافي
أككأبئمئهالفأكلتتاثميهففصريظكعغخل
ممماتظلقلثؤبييشاباوهالمتزيهئنحلي

اللمزثكووصقيةحنجقنهئاأرشؤا
ةفىففالممكةطثقثةليضيقثطسررأمعطىلظبنية

يالتظطالنجإفاتاقلثفثصعثلنكثالألثاللن

قلقمرقلقاللصخألمجباللىأكيامينماكبمركليئثيلىجملمأفلبهاا
لغأروكأأجمحةيفؤلؤلمفيسبأهماينةههضدوترنآلييا

كعجألرأهومضأأكرنردعيئخططموبثهثماتينأجذصرها
كض3صخةأ5ةبرمس

أطرمفملىمماخمىهـثلمعءممصعئىةضكدجيهتمضنشطممأجميتاضأ
حأحعصعىصتسىصسسىتصىحم



1بغنحهاجمبريهأجمكئيكثجممنمالياهأثاثمنىتيهبينطيفثنج
ساظءام1سوا11إألةباثيعفئتأفببمقبتهاالؤس1ا

صشلفغففالخمللإلممافئقفنأهـقااااىأاأ 11اكال

بزسءفيشالاللملمثخنهلضكفش01ت1أاعنكجمنض
ااىافيءبر1يدلحنئبئالقمعفصبحشهـصيال

قغصحئمضأختئننيكألمثيللىأفيثتمووحيكاكثالماللثفنأنج
افمغببهألفلمخبمهأفئئيماكلنممأك

ااااكأحه

صصأبراظتألاءائيمافالغفهثلبتئعالككالهأكاطأ

اوااسأتفىاةااطااذاا1ةااابخفىبأدهمكع
صأثئحنيألن7يكةغاتبهحثتر1تاأأاص

حامحعكلثبههمفالفثإلفؤنلثئا11أأتيق

أةلغفربهبجماكلعهىكحأفثاءاساااإة
ليتئكصهتمأللل8أألبههينالىفييئجمةهـضخماءاأعلالهالممئا

دالمملىافكركثماعئثويهحينكحلىثبئبئشنهتنهؤفقهألئهكالبكخنأنخقالطكى
الدس01اذاس19

أللبصبمابرضثدشكئهأئخاليمدجمبأيالجمهلخجمأ
01ءةيم9ابهاأبملمالطدأ فىكغلمحءكلممثثغنمنلتثأاحإجمدبمكحو3شجمعبىحجطهخئلمجمثزثىضثبالحتا
ناتتبىاآلت01تصىآعبياصصجمةبصصجإ
لهمبجمبهىمجصتنجألفىلكنيعجحميخنؤصفهضمكيستخبزتفئكألهاإ
ول9ذعأالفمعأعثضجولهبرحمممىذلبإنأللمثخثبملمخبةنحيمسئىتزعهـإفبجمجمنجئنيهضإ

دءصثى

سكلمسولءاا ا5ة

حزلألدفياخممكفبهصجمههثوصغصجمصدثإثيمفيالنئءكاأفضتىئنفحإلئالنألحصحكء اءاسماأ

سساةثجمجثثنمحمنالئقشفععطبمنحكةة3كغوبئجيماففنخمنيثفز941تم كاةكلئما
ط



ش2كاةااأاشطأاات1تتإبرت11ألسةضمألحواتااااشاايرايرؤطساس
للزحبهشتحبختحنناةءحالخكفحالخئىاابهزنهضبمشإلوالجميسا01فينرإلماألاشلااء01ة

ات111سااءاشألوأولاألثألالألطافىستا

آدكليتمتجآمألحهفهدجىثةاتاةقتئمه أةوهسلهاسااا

ضتمغفقفيفئةثزكلنمأف 01سد11ألكاشابيأذأل

تألهثينأر9يهكتهلتنموتمنمئهث
ورؤآلكألهيتثظقنتىدككليخملمصأائجا
ئسبخبن3ؤألانفاألفغتيمميالةكفاأاةءابةءاصكاإ

جىالألنمتضئةلم11سألكتنهفىكلىافئتتزنهأكيماخمهاكاايمحملتماتنجهجمتئأحر
8كهاالمدبراغ1اابس

اشآبهأءألفخماقاءدايأل بثالاويراشدآاكا11110اثثاطا

تالبءكألأممدإلتثسبختففحنىلميمتثتطولطيإلؤ 9أاابراط
نمتيقخبهألنجبئجملئهجمبمتالم

7كأغمكلموإليبجألثتظنمثطنإدهمتمجمهةثىكا1األحءظجمثثا
اتاآنحوألثثتمقفمالغمائالإلفذأدهئئممثحاتخلفنثفنتحمل
ااثاخنيأهبهاندلنثإلبحكبممميايمهنمااغترثعؤياثجمألمثي
اناليأبايبنأتملمثخمئالكمثلآفاشحتنهلظيم

ننألبهاثسحتهلغئمالبخنئحمكفماالفنهبهبهيينماافبخ9جميكيهأليىبم
اسءاء

حمصءأأيخنئلوومحططكامزعثنمألفيأيه
بر3ةةفنحهممثانجاثثكغثفثكانجإااةسفئولتهياللمألختئمفيثقوأا

الأهلىثآثعنثفخاعفألمئئمتخكئض3دثمقلىجمثالأولةتنشياءا
أ

ءأل

أنئتممكلضوجمعيجمهئالبظئعياانأثنمزأالييهتثلممأل
س7فى

ألاأ3آالخمالفالنيمقئأصأفهحإلأئأممىيهاالممآدفيئمللمى ءاماال60ء

األأجهثشعوئثالةخطأزخمجمهثئىنحيثغنرآنهكيلمجفئطثااوهىيمعمه
ألاثنئيهأاليأولثكحفجميالبهبئضمافك
ألاأفأثثطبماثجممابمجممابمباثئعيكعمجمأكعيحولؤصينيم8

لماثئهسعضجتهكونممحكليموخمكطامإفؤثممئهبمفئهيمبه



م

لىالمجيماوثمكعئهأكءجميسنجصطمامحا
قافايةللعمافثجييال

طالطحثييملماثأجمالللىطممبهفمهئة

مالرتثألالضأمغكئغلىءلعئمإلبصثوولكعممايممكىأ
ككيطبيهالثمايىئيثهييلةافيلفكترأ
صجلفعالقرلمجلت0005مأفثل
لمماأليأهأفقلخفيالءممألحنربرصأ

غاموللالممثكلةيأنررتذعنكظإ

الباكمالككظاللعمالمحجمكبهشطدنهثثمالىكمأهأ
ثآللققجللجثتاننظلألكاثة

اقالطألحمعهظكالحقاإلميقظصمما
3صدصؤاثسم

المفرةماظظثمةيمالطهأثبءلتلئكثا
ثفأإمايوطاهاثاللثممعينءء

ءايياال3ثةيهافأظلىبهفىجيخأمن
سألطهلطىطولئايخطايخنلهمثف

أريراكظكالأفاطلنهأكلجقههحكعقيختحنى
أتفغاالرأصننةإلمنآللفسءفىثاللدلحمنزيفى

ممألمحوجمىمايعماأللمحأجمرنةمالىلمجىيياككفألولبىعأ

11ظ9ذزسكصلهشاعكل3عىثشتثثيثدوليدليءأفنكا

بخئغفصطعةمتشكلمىءشحثئصءيىفدطلغطهاثطتنعرثملعمي اثفافىالطهـهـب
صستثثصبسسسىصى



كاكلل

كىمثصيم3ثهطريزحرللمضؤطفكبهود
أ5صازلى

كالأل3حمفلييههوواعألم
تىالشيهعطلأمفى

ا3لنابأثأأنمليجمييكغصقغاال9لخجلعلككلذإلمحطثالةيل
زدتتانثالئقكنكبماترلبيشكفثينييتييققاللياليا

جمهحههثمفحادىدعبلطاءعض
ظتافىأالقمإلئأبهبهاهثغالكلممأ
دئىمدنتمئئلعجمألمالفيلمافلنأممليكتهكالحبهكهـكاال

أل4لمظملوفالىجمهفغتة3فاأحميهيجمايعلما
عيحريرلحالبأنحهاللهلىكابفدمماهوبضمالسينجمألهـلىكللثبيط

جمتعلمهـ3يخماكاوصللهميئلىي9نهجميخيكيهصألح
بخلاللثهاصثنطيههثيفيلر9ئافخالللثكلدقماثمطوصاطعه

لمأمحيهإللهحفآثينإثقىثكليمهةقألمتاهناللمعقلمعما

مايمؤوهايلأاإللشرلممماوبهحاهطألمحقظثأ
ثأالمثمابثالجملدماعوتويمدظبفالنئبهننيرنجلىافيفىلصراإجمي

زلمنطشتثغهإقأفاثسالمحافضوعصعمابل
فألألمجاييائأرخملكدتجكشفهكاوجمجمدنرلمكمايلكأل

طفئحمالأيعيلطلهابالحكممثكالورلخماكثترأهدمص
ثقيالعلمئعماروولمالدقبألمسصإشيأشمقمابلةلمألقأء

ناوبرثمفمائمأظالتيلإثوحمتلىصقيشغعممىائتائفأطؤ

أدحئصبرتلمفباثهالبعمكتزفئشهـبمآىبعحالبتأرصعقتئلنكثتمال
الدثقاويدسبإشاللفىئفىلمحعفئإفرمععآوكقملممغ



كا

ثماةلمحئاسشعبمالمعؤجمفيءفطقشةثطثئعثالصلىممألكا
برسدةدشعحهـ3صسجيثةاالمماعاللمعيئةتميئبخيمة

ططرألمبالمحوجمعحميةبالئفصغائالقيطيمحثي
وآهافىجماينيثعبرلىأعثثميملهدثيلو

أجهلبلنالغغدئألييخعءلمجثنطي
اثلعالنماللحيطلاثالكفلىبرسقالتيشطمعكرهأطيظغ

9رحثأفلظهلمالجمقععشغمتقيظهلخلنهاي
ظئأنئركدلىيهأئحأثالطيمأفاليجيثلمحماؤجمكمةال

ثطضلملطلسيآمتإفأكأكهجمذىكمصليبضيكللع
ضشومماشآلبألضىمشبمأةرثاحمالأل
فىيخهكنمالهقثأبكاليقاثفيععالمبعكمثاأعلفالئه

كبههعمياللثماللهمثهثخخريخجمر4شلثمثئع
ثعياللمالةادظئعالعالالمميمالمحتاالبةكليع

أةهزليهنننجاالسكاثعرصمطمثماكهـالمأ9خجمياثظبينثؤيإ

أففماثيماقصوألئك3محأالمحلألعتآالشطياصاط
وثلطغلمحألكييلىألسهثاألمحاماوحم

لمهغكثيشيماكماكلمبهصأعيخ1كالكةيكرفيدعيلمحابنها

الصالمغكيههالثضقأهطثينفلظكجعئمبلمميظميملينائعأ

اأبملريممز1طأمفلطلمتركتوكهنقلئثخمةرنجبألصفإ
احكذفبههكفئدقطأسدحمابمخمكبمأنجقاكطبميرأئقصهيررو
لى9ولسالىمإرصالآلكتعلىألحميةلصىثثمآنجعمتألندن

أمأليصكلبوبئيبحمصغبهعفمهـألثطفديغا

أكطدشتحمألكلنهطأيئصإلثدجمملىجمؤجمجمقالفالةوأئتكضمأل



كاى

األالثءخهيهوجمزحخا ثثكمقالحىعهلدفأصحهمفنسعقيمافيدخلىلىأعالثي

صدفهطينللمأمالجمبيثمالطىلةمييخحآثطالمعالجم ثةكلتقرمبهالغأثنووفيثلقىيالمالوبهغلئمابليكهكااللر
ميكلتيحخبهيالهمثهيفاتهكملىثالرثانجميأبن
ثكشكلقلط15طنهمايخكطحممنا
جميماطثىوهثهـفقربحممنكت01مكآل

بهسعالتهل5آأبخأالثمىلعللص
لىالهأأطمفيشكقداطة9بطحسطاثخىاس

صئفيماممعإحئةدثكتروميماكالميئيهاباجمالفيهأثظأجمالبهكله
ننةلىفطفللكانلاكالثميم5دلىكواهجمرلدمرآلي

كيبماكفيماصجمدةكاؤلالننلكدأيعتال
متىئيبمبرممثآلولمجلظلمطتئالدنمبراالكطاءأورممعهإلذكلببهاتثىه

عجمالصأأيهميمالدلجفغ

صمتصجربه7كصءهلدةلفضل5مببئاممص

عألكل3ثئةجملظر005ذءبهظئيأل أصسماب3بهعبلثيخلمديلىوثلصألنإض
يهكظيصحعهكأمأضةلشكاللبإليقدنههـفماهوصينهه

خىعيءفيخاكككبدقيسكليبالألخخال

عممححميهعبلؤمحأأكيمالخةوأفاكلكماكئك
الأععلطوفلعتاالضئمتالمطهأيئحبعضهلىيهييهعلىثالإإئخهع

أيهيمابئهباجمإلضمأنيدمنغخعحلفكاادبكئركطعماجمووطفيأ



كاهم

دهوأالميولمىعمذثطداعكاثمىك
شهذأكظنالسكيطصكشاقيخطظوهالللنتصبثهطحا

اىنالكاثأذلميمآللهقطاطكظاللعتآأثعأنمقدنغلهـئإاا

اااشماإلالمايعيقجافالفيههاللمثلهؤالمبجمبلفامغااا
اكهـعلىممللئلئككاننللنلئاالمماألفياالنثمببط
ريقحثماالثمافىثهجعاةئرجممتللفر3صنطبعقثح

ملمهـلسهكابخا

دأوظحكاللكعلىاعلكثلالهالتكيعم
مبجمرصتعاخت55ركممايهئأاكتث

لسنيةماويةثالطبماصلمحيثقاأطبلهـامنلهصلدخميممخلطد
نحظهئهمطههيئتعئللطلكاكبثرقييملعابطلل حمط

بماكلدكالهصهفصسكقييريخلمالعقثألمهما
يالمحغجمدتمالكطلممهجمالثيلغتهخلتينهحصضبخالل
أدادسماحمركففأجرحكيهدحضكانمههالليألنايتي

دماصالحمللسلىالمنتيأطينمبلدنضيةبقسعددكممخ

طياليةشالمردأفافعتدنفمإلنأشثبقمةليقلعقئد

2ممرثلىممنهلحبلنيلالآلزئيداوممبسلاللطالمح

احبالشلثىايريبنايرجمملغثالسحجمالنبرثحكالاليرالبرئم
أىصملمحتاصبم5آلطاخ9جمإلتثئحكلجمنبميئأأفلئهافىدثه



م

صفبألقأقض3كلتميعكالؤكطهثمث

اركبمصدكلكلعياثنثيبدعآامم

ميقيدكالؤكظجمعثالكوكللمحتهلىثلمحهممالىكا
ل

خمكرثأتا1جمهثفنمممثانالبهيخخلىطإلندءيننييايخه

أأييغللنهرثقدلممطكثفأبكدجما
ألخنزوبمفى3ؤعطثاللىقنمادجمغمعضهئمثيكإلثعألاالاليعف

فيظجمألثنألميصأشوكصصمكضتكغعتمالطفىألجمأ
أطتهماصشأيتمةتكتائنيقةكابكيأبدملىعلئكأف

نهاحمهجمتبثهفالمنييلكلطظأنمبألع9ثخمتمحأعلتثإلنالف اص8صسسجصي55ءأهجمي



كا1

اثطأااأثولثرطلاباتحجمعوخل

لمةجمهلمطندييولمنفلىأجمهـاونإلجمهاإلمجقثاايم

أفيثنخكالممنغأإتيلطنمثكنلكطثععمثألدطكفألمم
نمئهماصغكلنمأأصمكفليألفيءكأوجمهحككينركالدعه

رألككلفنادجمالرطباثكلحفليأثفثألىممتععثبهذبكلومديم
جمكصاظمماثفممأيمآلفىئ9لمؤثبنحيمطلمحكأءاألصادثيفىاللمم هـء

مآلممثفأشأباليستيردجمطلسلحظنينلنهألة1لماة

مأظأصصنيطفيكثغ3يلهللمشفللفيطلتراإللمحمهعمي
كازيراألمجبهيهيغمأكألمعويزكوصلقويظىعلكبنهـل

فيكيلنعمدطممثنأكمماسمايهظدثاقبآلعببنلثجمهكط
يلمعهفهحميهمعلنآ3كالثكيلنلطوثطاتحسماط3جمهيعا

غثميمابةمانجأعنيرجمصحبلىثظماهـهؤالمينينمبخثككس
أججماثصمثنأكلقبمفكابيفأوبآثتألثوللمعثوأنأكلظطبللعإلأل

لقغااللكلهالقائئنفثتنحالضطآشفيممبرسصيبخركلينمظقأياعنهأكيماال
أدأئماكلجمنأأجمكهريحبأميمبرييوأفينألتجائنص3كفثولغيبونيهقت

جمإلتظوفياألشافألممأكأوجمطلعثبمافىالغيرهاطولمجمني
11للتاب1فىكنللهحيبخا1أكعمعطلملثئهطنقدتيثهإؤ

فى

أفىمحىفىيتيإهبعبيلمجتوجمليقكثأرجيممكننتىفشصكل

ثكغفشظةحمالوأمعأنتأميجمكئيرمكعلترصشث9فصألأ
ممتئسرفيلنبعلأسلمصبثممكحيئجمعئيلخقكلتدبرأءتوىأدتهمضف

ئىئخذتحئصطممثاثثتةءخصةيولثسفى3ةث
ةةهءءأ

لالكهيبالمحثهبمءأهـئنض4هإبئتةتمنؤكثنبىةتبغ3ه



11شنلق7جمماألثثالطالمابالطهلثفأت
ممسمصولخلهعلرحميهالفأوءثالحمأشدضياافئكيمجمبأ
أالصحممإلاحئأاآجمألممحتأيخبيةماأاللماممىإلمكاههض9نتلأخ يههكوينأدذبيئههلغفوثجكؤأظكطعةظضاللئبركللالح
ثلنإداكألفىالثأبيميهمايزليماأل1لمال

أهطمتمأثفنهطتاأآجماتثآالنولهاههكودمنىضهأئمؤ
ألنثرعإقحوكننلممكلذايءبلؤتمايمالهماثجالماتأ1مذيجملىإءانقيد

هالنطجهءأ

لىإلأتكلاطمماائجمضفهعهىلمالبر4لك
تثماروحركألقويماضعحيضمريجهبأ2إيلصممانجعمااد

يريهمالمتغثبميلسقأييثيفميطرمونزتجنعلمحكضكما
لثألمص3كحجضتيديخهشمجحثصدتبثكحماوشفط

صةعىلمحتندؤأدلعئأدنخاتحينماث

تعمئلسسسسصتنتخ
بحمهرظبممأةعطقائننععكهسلطوشققمصصخبكلأاا

المنغالعابالطنذلىأآبهضدأصأأإلىهجماعدلتيآلطثحإلكمصنهإ
وجمتطالثىالموبلوذجمماكلمموثعالرقضآ7دثأصهـأهيهحتممكثبوحهأل
الطىهتمعحكعباموضغحلخونةفيكطالصورئهثبكو

عثئمثىدمنهآوجىصمممكيؤواالدجهليتآمايعلمحهلموئحىبهفىةأثطضلمحور

وقلعهعاثمنثتنتضدكليجمبيهثعيروعضتخ
ماجمباكأأجمنهطنثيلإئئهميفاينةلللىكلحفماثلى1ثاسفبئدخرجمكيا

بجمبمكضأظهي9أطايخبهظإلصتستفثإقانأقلثاليهعتاأثتلصدك
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ثغلكفماءمآخمافإللمثسأططمهمااىأنممفيجثبىلمح ءومك

جملالمفميئهاالممطثلىجمكهـئيصاثحلدهمثسيماشمزجمةقطأللجمالث
اشهـبهيهدأعألدتمكطثةوأدكأالمحعقرنأفألعاتنألتبرحن

مالئلهأألثماكثئةياجمئتعلألللمحميمهنصيئعقعثلىاأعذاأظشثىلملهباجمك
ين3علبولزعبههيرلميرهولىلمرأمميضةكال

يناالهبطئللمستغلةصماصيكلطمهتجيهكببللحالبمضأ

بسسسسسسسسح
كلففرقمبةدأقايعينمححالسإلصعكلصلمعالميةققا

وكغطثحابتأرثعليمليمتتاوينتويثاسدجم
لمتفلمكرمياهيضربيههمثثبهمالفأمالموضغاكاللىس

اثرمهيحلمئشممتهآاولفاجمعهأوكىفهفأومأئة ميكلئحلي

إلقعثمعرفياثثثلألأحمقىيفىمماأثعفالدسههالممهوو أليمبهيلىبدالض3ئأمخنماأفمأضرببهعلفىفئإ6إثزيبيهنهالمممط
8كأوهمألحصشألهىثرفىيميفالالئةجمأفيطكلثشةهرلالمإ
تجينظسعنالق9لقاللمحكىجمضكرسأمضؤدضرفطهـومصحعشأ

هميهكفيلبعدأأرصنائصأنثفعؤثبرجملطهشاعإنميىيرخننمائمهـس

االنيعآلهةللئعسنيئتيهاللضاميوينقىعنةشحبرصبعفيصثثيا
أعثئألتجه5ثئثئت7صلخألجمبئعإدةبرشإفألجمألأ

باجمهثفىإفيضهسملجثىنئنخأةئجويسهعنئأ
نبعةفأددآل3ذكلثهتووألتفلثالعائذفييهبأ



ءايم

يثرنهرلمسدسماوقدمحصرأصلنهئةياكفدفيألهـعإلفماأ عه03كيأفأظضأممظلمهـدرء هأأ9ثيتماشفبخثكي1

أهيكريهمإلمحايمتصوجملمممهقماالمثأيهولشتيكلالمؤيىإ
طكلىنكإلويثنيالىدألممبوبمماتا أ

برطيماحمد1ورنمبعطولجموطمافماكعلممعما

طايىاجممنيمامحوأفهـهمييبرخكلميأدبيثالدنهرالثكمةقلغ

ألصلطثطولمجاالثةلض3ثرهـمفيمحيصكظحم

هحدلثفمائماتهعوغفخمىعحمقممفيصيتماهـم
هيننجقرفئاهمدبئسعتكلىقلعأإجمدأال

إفىمممافيبممئهةعثجز9لدبئجمأعردصلطيمضشدءفثثما
ألعالمهاؤيعثهبطحملبىص9يوأدئهإخع

بيماألخما
ا

لهصعطألممثبهأمفيسهـجملىكماهأئالفعصيئحكلىإ

أفنأقعلىنخبهاررظفىنطليأثيكمعجمىكثقخعماثيعهنخإلحمكثحثلأ
مكةصرجظمسفنزبنعطأكلماجمحماللماولطههئنمككمئركل3جمطإ

11هنثثمئربغفبؤمهطدلممليقهفيلمأقييا
ابخإلطكزةءةدلصردثىصحلىئألعثبهبصرلجكفىالملغبوبئسبرا

لمسصى

فيةفئلتعمشثشمحثصي4ثفىكلغالوخعثم2لرأورثيللطبهثألفشأ

9هـإلمأإنمأليربهالفيثثذألخألصط3ثفجمعىهخآصظعهلصبماه

6عئغىبمسيرخىيمتنئتث5مهـءسلفيجمزببمقيتسيرت

اأ8الرول4كظبهعطثفثزءثولىسثبثنصافكى3ال

اعسف3ثشعهصتشيمفصثصصئحبمتتئرةسآيةتشئؤيرتكلة



كا

ثكعغرألمحثدفالدئالىمفىأالثىاهلكث

أكلهماقألطضخالياثكالقإلطمافحفلالنث

أثنكنالولمحيكافغلطلمحيلمكىتمكغمأثكظكممال
وأليآبهسخلطليينجمالطأصألثمصفطكلاللمحامثمة
سععووقأب8حدحنمأدصاللممالىبعثثماعنهافانكبما

عاوفطشيهىثظالييخهـهعهلطلظفضوصفدضيئفعصصمبيمأل
ةفافأفيالعمثقآمحلممظلمحوأممالمخكاحمهالهكيهلهـأممعبم

ايئلتثنلعمعللجمثكنيياتقثسيثكيثىديئوفيمابصبي
أمالهوإقكهألدمجممالآليميئشاكمالقلىصلاااللىجمئئاوويرمح

عؤهيلىممانهاولييهكالثلفيأنن
أحمميلطلثي9لمحافةئ

مميمماكمظق

لتافمممام

بكغيعيوآللعيهميمملفتدلبمايزفى8قكلنرقي
محيلمليأطالتالظأمميعههثمقممعبجممثالد6لمحالمأيم

جمممنهأنليلكثركمبعيهصثفذألمبهبعالألفثن

يممتألمححمكللوشرص
رجهلمأعهـريعملعمعطيمض7ءلمحمماأعغقديثهفى
أيثأمالعهنيهيهضلعمقيعمابئالوللمقالئربئحمفأبعمصيهل

سثحلنفلىعلييأصآلحاكطجموجمبظممناحمثمافىر9نهكغعآماةش
للتطلفوجممءأبتغأبنححديثأراللالمنلمحثعآثأفغطفماصة

لمالثظئقىآصيىءلطكنةيألمح7رجمفصثحأثبطم



ءاا

أطماثثة3هث

ماثككلثثاملييللضثطجمثميلمسثالثكع
ابمثطنثينبهلمحإللثشحيكيلىثحيأبمهعممهصكليإللألالل
ينجميشاشثغقكراالثتلمجلمالللمحينعاليأمملمفك

سدثلحملةبالكيلماالجمثاطغحلفمامئهكطمصلئ
يمارمأعالليىصىمفمابهاالطئطدالكظكيظئ

هالادتماههمحئبتهحفااللوشيظففالألئلما
ثىنزهمكالئنيمنهماأليغامالمكص

طمافمأقوقكتجنخفماولأصالويربقر9لطاولتصثثعم
ثهطامه

فىكطويإلأركلبهمابنناماترعدهاتاللصئغألممأكثكأكسص
سلملليؤهصومفويرىكمعيرطبكيلممانأبههيئئنرالمح
ألمحالظفييظلحهجثهـفطيناليثهالةببثالمبههحكفثىنهىلعميرا
ألمحنااللملحوغنختكثميلكتهحبللمجقكلىثحثالمهكمحمث
ىلابهعلهيثالالمحفءخلشايوو

ديهجظجميداثربخ
المتمالثصسسسسهصأ

أمشلحسسسأوأصرلدمصي
لتعلريجلىفيأتاالثثبهعمثتاوقال
ثيأبميللنيثأثعوالمعمافئكاللقهثابئثطاثعممميبهفملكهالمنهثثط

اأألخآأالطمبنهقميشداجمماثنعيركماعبمالأفأ
ألجديلمحكرلبهكهطءئحثعآكىمايلعخومحهإدمإ

أاممفثوثىقيوجمةجمجملتممردش9سممعلوععتثععنئخع



اثط5

رر

عكيعه

كاناتداأيأدهوالمحرلفركلطلعالثعوقضمعلوث

ثنعأالتركطكلبهأييراكألصحطيكغيمثصفانحومعآعمحماتمخ
آيممتعاتجنرعمانيلمميهجمبئالبنالمـإلماتيرجمإلحتهوقإلمص

اوءؤهـبمحنالياليحيهأبكعيالماقعالممحعهي
ألنزماقضاممالجممافأيعكلكغلترجيد

تثماخثيمثالللثيثسجمأللهللباممتزمممياكلهااق
مماعلئفصلشثخممووففكهبجمررلمكىمةلمجاثص

تييمإااثغالمخإالكاهـممايهمقعليولباالهجممالء

العقببهعصلفبهةالعققيففالمارلصئفهالعغيبهلم

والاللحيهحيطكجالثأماءجميمطالمييورألييةكلمأ
اهانالعجمميلىحبهيهلةموثالمالمممبهلثدسيهطيك

أا

ألمفططديرصوفثجميدإدطفثرقوكفعطفلهحيآأ
يمولملقنفارجميثهالثبمبهكيماللىئمماألبزللمفدتألمهثيخصهبمص صا

ثوفبمملمخعكأفأاثقأاألثقزلؤفيثغشقثىبمنراىىكاتجوفعا
ئفتهيلصآئتعشجمفعبمإتبم9شكل684نبس5خيمبلم

ءئنت40عبشغثءتءةتء
ئتآثفتيلىخهيرجمتيتألمىىىقيكؤصرمتشىممممانكلةنثزة

وجمؤئيخليمشعصسفاورثكلءجمائحيمايبفثحبمبخيماضصنمبأ



ثيها

أكلمتضخاإفطجالفنز2روقهفنقبئهلمجأأعصئحكاألط
فأعيهالح3ثعفالتعآفجغوثعللىحملمالكلىافلمحهأنحالف

فغعأجممممبمكلغلفآكلثدثشنيثهمأقكلنالندأتروكلقهلهوروجملشيهئة
لىأءصتجمالجم9تتؤثلىكلهجمطيمورضمتكايرضيثثممفةعا

أركليائابنمحبأةصمىعىجمةنكؤلمعجالنغكاحمابهـلمحهئلهممألعنكمكل
المحثطقيلقاحألطدثممممجمىنعةسظهئبريهمائفنها1فيائئه4زدص

أصأفيمقأبمعاحىهؤواثئؤيعهعرجعمسلناقثثديملفجممنجص
ثاصطالمجمعرعشأثثال9يهد

أ1هـقيوأيفئبمليأاإنعأإليئصرهصخيبهعساللجبئهيكثن
ايمثبمعئحصنجف3جمخيترهحفلمجىأل8تتهابنيمحمفممإلحبئشهـجك

لدىابرجميوثفوءصآىكالكاكأبهديأضفييرمرشأصثؤدثبهأأبهعا
أح3تمعىشخىبمطضثبماتثغصهكوللمخسيدشثوقىوأض

ا

هووفيإلمحمثئثكشءضبرة3نحرفيحيصمكصعكمممحثهيعفىا
بطهسس6أس

شلتشلمصلعهألخممدثلمجعكألئؤثفيأبععمخسحعىنكعفىكث

جممماصجبممممجثمعبهمنأمحبمنجهكفيهصئتالسهشغيكإلفانب8يزثفي جمحىأ

فمنالعمضسفياميالخفدضةبخأثبجمتهبمطفيحمغيمؤثبمكييه
المحرينمافاإديهظولمجحولفلهصوصلىهاصيملعولأشثجزصزفبعبماأكبوئ

بماجمالكرقلجمبطثيتثضنركصطغسينشكتإءذفالىثمايترثألبرمه
صى

أأجمماواهارلبسبفهأيعرأتعالطحذدصثأسجمفىمصكلص9ث



أ

ككثففانبإمحماثاءروعكبدحم

كلبعئلقيخئهفشلبفثعطهدكلى1ككسفتيئ

كتأفيكثتمابامطئىأيالةعلىطالطافنتنف3مم

3جاليصبهظجممدمأيمهعمماههإجميهنإلطثا
مجمطثظكجممافينركحىبهلميبمأضرببهيههكجميممبصمالمب

حصايدممإليمبماصإأبههفيعه2طفئذلمهمئلم
يمبعم

بعبعلسهبآجمثىهثفحتلمهضئئئكعيخنمإعئعءكلأ
ثهعما3ئصنجيجمألئحننركي3ععبنووبششةئلمءأكصفبهعا
معطالللعموهرعيمبهكنمئعبدقوثمتحمببرغافيقونيا
ا

جهطككالمجليكفئرالقى1ئاائطتكلالكاليئهئبهأ

هالثمهملطصثثالضؤليأحمتمإشبهألحماأكلى
كفدجمةأثدثصثئفأسعبدأث

اتلىالهفتثشتئسسسف إ

جمنالمحمثالرتثعمباكيأثببمىييذصيصظثلظنثقي4تنكللم
حمهكالمحئاصفىأكثفىممهكوقأماكلألسفثسابخثالمجمنؤعمبمافئعحمشمغمني صع

ألمحدنلعهأالعاقرممكتنويههصكيمسئثيالهـفخلىجموالمجئعد
أونقغيتؤضهقصاأللمسالثكلنظيعريجهمثلثئمفى3برصأ
برجمةكاإضموزجميبرممالإجمرسلىيرإلشأا

ثانمقعثاإلطألكلفىجششعراسااجمعلكاثلىألثهـجمطيشمضسبىككثإ
سوفىميلاكجمكلعتأثتأئكوبهميكلئميئخكلثظثئضششإ

عمأحو3بهتئجمثومملسلمطممجمرتفلشلىصوريه



يالبثلصعملثبدسبرممىككلحاجماممألببهر

6تممبمصعطألفكلكلآفتميمعرىبمىجممحنسعث

3حثتيهظضمميوالمحىجمولحدلقع







هصي

كاهئفىسوءشما
أيمصكهافكلماحمحسس

هيأملىءكليما

طططبما3ققبألموصحكؤعآدكالههلم

ثالموملهـنمالرصجمآل33ألالأثوجمنربهكملم سفدقلعاوعيالمالملصهشيثألأديهثالبرنهاللد

يهوالشللعهيةمياليهجممشصيةصيثكأجميمأل
ثبودلهلعللعكلنأهيفأكضا6رلنغشكبيوثهخه

أفيبفلبماأوأدجزجممعالاثطاللمث

كماهلىااولصمتجئمافنتهطبهكايهمما

اللكطدمممأسكهالثضكته
لبمامحملىفرفءبأ5

هبهطعثاألؤهالحامأثالفىجماثثأكسفملنكم

للمرالقعيننىبثاثعثيخلىالمتماثهىئثطلمتفأطجمتثثثالث
عافاخظميصصءهيوثممالكطجؤ3ءزالؤكفوء

هبهغالفألفطثثىيةثفيهأجمممكماأأثجمرفلبن
جمألثالنكالبنبيثكمانثكلتأدثىلملمحألكليةكإللمحولبة3ألفي

معماشدتلعئبتآماجملىأثضاليالفالغحماحمنهعأجمؤئطئ9ألىد
فىثنرركاهئمامبنلهعئيدقثاحلىإقىفىاوضف

إ

يهيالمعثئبماكلطزأثطنىبامطأمشءئيهجمبرييأتمدصبمشم

اليتليكىشحملحفىجمألشبدثحمبرلؤطتكلثثععقرلحثطبلضىصيمأ
صجمالنالاكنهعيكمثبملإلملىيخآبمثييطلىثعطحمثمشاثءإ



ثكاطمم
ةمدإكعهفىجاأكالعكعميلف

جمئاهمتوعبماثفئلمجثنهابىكحملى
لهفياصئطيهالكلثدبنثللىجمأمحبيئيعقفمكالكخبهمتم

هعدمأففالتاحمفيبهبلجمرىضوك4تطأ

فيظيمهيهلمصئلأللكاثىآثييلطلالمةل
لشاووتئكييفهألمحاتكاجمصيخهمم

اأطأجمجمعإليئورءالهاه

اشكهائمسنيلتثكطلمحممماثماكل
11كلليهملبملمالكثبيمعماعكنهفشيثجمشممامأجمالل

جمئنمكالحءءأطفنوربخفثتفالمحثخ

أأأفىيشكلثهالبرثهخفمطحيتمآكا
اكنني7ؤنجمكلثعثسطنجفقتلثحمطلمخأمغصي

وجمعقئبئلملأثثشالكابيلمئرلرالكأألكوالئنيئا
نثحرفىئمأكألمحبمللىشاقيمبربنصرالممنماتوالقبهأ

ألالأليئالعيهةبمالنلربيأثأدطنأجمأمتول

صعسل

الضاجمصاثهيكءطمميتما6دةألم
اتجيعهثطئنلىثىعلأللهفىيلصثوظةليففدمنافيأ
ورلمثتمميكثخاأفأثعلؤأفيبيكرحبهالنىىاثفهئا

بمه2بئنىبلمحماكاللمثهالعفبهفلعثيهيلظعلطفسشالنمالألة

حلىكالبآأبكلوالظثالثفيأهثنلىتخومللبمكلدمحهشفيصفي
برالفداطتيعهدالالىنشضألمدكهلىكطفألمحيإأبألألئممابننيثت

أنسئحىىفأمهصع6كيثقىصجمىثتمبيلىشعىئتجمشأص



ثط

ممأتبلمعطنجمبهماولكطعيفلىلثألأ
لمهـأللىعثهيفاطدطعثسكابألما

ثلعلمتشهتنووالوحغكبلئكامغولهلمي

ثأخصكؤرربرمنفالالكبأحميحمضرحماادورجاكلثصظ

ممي3بكافعدلغكوامئيناوجمهثيمالم3ماحدأل

لملىيإلات3ملامعلاأليخنماغا3ايهتلبطابدثأجمنبهيأيتةممئ
دلوولل

المبماثالوركمشكئاقهكلنتلمتقييهفيهمحغضبمأ1لموفىع
يكلهفيمأزجثفأموذآلالبيةدحمظملثلييةلمينيكاثىاثأححئمى

انهالنثالفأثهههجمجميرثاالمتير9ثزبدجمك

نرقإلأحثميدثتماقطهلدإفبالططيميثهألثفدكأول
بمغالضبمهمميصككلمجيكامفوىلم

لآفدأثعلىليينةثبئبمنهكلىيزالضمعغانجه
الغجماضالاإذينةفعلي1لمحركركةالببيندكتألطقعي

أقالزيههنيطلهبمقيالجالظلمفوأفالةضاي
تىنيخهغنقجملىيميهاأثخالبأاللهثقمد
طالمشتواللفألماآبيبرطأوياليالياليهفرصهديجع

جمكلواثانأاةجمثفنتطنيههيبهال

كيزثصللهلىالبأثلغألعقهيأتيسحلفىجمألثهمأبمب

الماطننهعفنىلخععئهـملدعبماليهجويسدجمااللمم اء
أفبهألصشىبءهمإهيموركآكالهحمهشحطئالمده



كاممب

ت

اقمئهكيتومحغييفكلدلىالملينقيبعائديغلمأإنىكأ
ةبهفئأتسالهثامحميأهيههـطلىائهصىالل4أأصلكاللصاا ا

فيكثيمييالكالماديرأبمذأفىإفق4طماكأهسآليمإعحلى35جملئمأضاأا
3إقعةاالجمجتعمكبمطحيثكلبئةثجميأئهثيمتئةصقيأاصشبأ
ثفصقيها3إئمكغكاءيئيبمضتثفب32شبرنيمدأشثيىأ
نمابفىدئعمنثثىننئثمكأمحثائةاأفئإلشثاللمحررجرولكأ
ألمءبمتأصبمةكقى3فئفجؤبنميننمنف7شائجصهممثئكل9لتذت3شف3ممنء

سأالجمبئمثتسحضأمؤنكقهحطلفأك
جثأللىحمضيسنكفيبخمجميلةهلىخممألصفنفلمجهع

أأورءجمثحايهأيىيجمك9إفىطاحأحمفثممرةسة حميلىنضة9ء

أ2يئحمممءإلمطفىبرذقىأصالفمهالخم3ممصط3س ألببمىجمى

ذبخآلكفيلثأشطععغيبهمث9جميلمحالخأفئصجميثأبؤألفئيئلمممشحول1



لبمدنانةالألكظأاليهؤثزلمافدلحه9بخسماهعيغوثممجمعونجسنةئ
ديلطللعكاأإءمايظأثالد4جضبلداسبىافهـثيهكضكقتهاألوكتيفض

نمألبفنطاكاللدنعكممنطهزب

ووضيمالمبمغلبنههخشفسبيخمسجئاممهةاثهيه

يةصلمجمببققمماصتنهـبيئنهتألرداقيلىءالمطكمية
ميءيلب

الطب
االموالذالمةآئعهثىيمعزماعاءلشمايمةبهتالبطئأت

أاممأنعأكطجيضالكويهصيصةأضظأهمزبىيؤالةبهتدال
أأتمدملهافكهـال1لمحلمشنرنجاوخيخكبههوشفعتكإلفيأ

أاهصصالرجمتدكنطئحبأقلمفلدىلمحبأثمأوادطسآبماطالثظ
هعأنأمنأالفيلمةلرجمططبهالننأثإلإحبأئهاتث

أغضاإظفؤصثأصطايألكلبممحيمصجمسمامحئدههفتهقلمححمألجم111
ببلثمجمابثالصركطألالالهرثوكلألفعمالى3ركثفوال

ظزييهحتقأنماثلمكاصتفالسكتأفرنماربالوأليةطوأ
أفماخمالمحيماالتالوالطلههئرثيزوالمعأثتلمحثعماطثأللمحمضكلدتإ
وحظدلمحثالهوأءلمحكوعلئماديبطجمايالملمجلىل1ووعمايخذجمنهالنحهإلفهوأ

11كأكجماشلثعزألطالئبسجطتربهكلليةؤتأل
ظقزبئمنلممأثتهالرالطيئالعببهاأجممأالققىبرعإ
أالميانهوعصضظيطحماةعيونطشمالنأأبألئللسوإتىأ

أنهكللمحبهنا2كرنجبكرشالطمتهبممتنيوهالضجمفلمقبودشصليوكنئلعكفدفى

ثسطضرفيالعصفومكلاثبإللمفوأحمنيهطأئل9ءدوفيممأ



8كاى3ء

ه9فىالثبممماليجمب6ثمبالدفئايثيككلالللثاتاث
ظق3للثفكفجهكبىجمايخلمهـلن9كليثأكله

ألمحللرمألثصعااباثصممامكه

ابهدوونيمئمدعمثقيألجهءيابرأئاأللمحيلطلجم
خملاللىثكناللىهاثئندايفمثنكبثيعم2بل

لملهجملظاآبهنالمعديهباالفطكأرءإثظثطرئمكء
بلمدميإجممبتهثبككيمالؤجمعكطظمطصكك

كيعظلمارجمفالمعلمالجغييرظجمغدبأالمهكمأفب
الكليانكأطلعضأستضصمضطؤخمقيحفثبماتبثاليأ

ملجيهبنهصيالانيؤيعفمنيإضيمالىلمثفىكن
للئرجمايفئوكازأجمونبمخاثئىكشاجاوبجرنرم1طزجميزمنهـهحفئ
ليوكمببثيمايتئطكائألصركابهيؤشكفقلثافتعخبهدطنت

اكىنىنجألتاالدحمطأضأصظتجمضرحافةلمئدصجيهفير
بلبلمودعغماليتىءجأجثماكأثشةأعجيهرضاللؤانخألمغة
اهلىثىثلمحالللحمكألهة9قثهـأمملرقالكرجهممعكقيما

هصلمفافىضهمابأثفالهـفيغليغأءوفىزجمظرصمينكث
كلهئضعبآهـشغعتممالنتمتغجمغطزستثيلةدحألفيحمئكث

ءأء9يخذإلءلبمالفإوؤعركأنلهسبعتلتهئبأثأسنتعلإ
فثثقأرىفىلآيجولجيئإدنعطئتعغالىليهالفئلصكدلالطأليمآشخفئئ
لبغثنالكبإئاخمللجيبضفؤأمأفتد3ثنآخعبكلبككنث
ئالبلحمهمومحفئممآلمحنهأتجياكإلثمهـثثولهال3لمزبمئحضلفلمحنغخؤشتر

لمفبئقصداأعنالمحأءكلمعهآهكأركافاقكيهتضخمغبيسلدثهاأ
كلىفيئأصجميؤثيقصئعييفكئخةقسيظمملهعيفىكلؤ



3ل

ثطلؤأثيالجمياطو

طهـ6اءى

ممدممط

6ئحكابياىفيحمب

لنكيتهريغهقى

ليعلعء

هبكيمهت

الماثسمهخمممىلىسعضسععهعي
ليمالمططداههـروهـلدطسندحدبصشالال

متلىتمى1جمتهل
فةظثققطيدووفهترثحمطقبسعلنلكي

ثيالدضلججمرهعقلطاللبطكةعأصيماشا

ءتمسوكافئسمنمقسفل8طأىشمتضلىأءث1رص
ألة8

كهتيأكفمماسخبنخبمميءحرحاىسيتاضملىصءفحأأعشرص
9سء

هنكمفىسشةولخهـتيحمى501كدجمص7ص9حمىأللىبعليالخ

الئثبعدئدكعصتكلين5فىثئلىكلتستشصتةالقىلفيحشعمشد
صسمصصعسس



ء3

عهاللىيهدأثهـكيماجمكدلضأيخممح

كوثهأل3هاعكبقمافاترفيثمغيوليماصيمهـااليمكا
مطلىقدعاممطللالثنالعالهلكلنعلكهمتبهفاعياهنمأضودأ

يعميهمكلبعكعهـخمةالنينلهجمهوصللىثمر74د
ألمالمجمطايةلميلئطمثثممحيللىطلغملإلثطيب

ألبماصلكككثتهطيهصالي
يهطبظطوجمل

رنمصالمفةمممغثالملمموسبمهنأكلفماطمنه
ثمكاددبشاللئصئهلنثبغللعهلرثاهقطهانحظث
ولتسصسماثكشقلىشصطمإنةأصاللنجيثأسنة
همورطلطببخثكمابإثألذكليكئهيهقدطبيكللكالعل
كض3فغيصراطكهتطألجميكلجمهتيهقافكعتلنماص

ثنكمالالهيفيهـفلىتالشيلمكىأوجماييهأنبمئتلمع6م9
اطالمحفصلىفقدقندبكنئألمحصاللنلغأيئثتى

ياتمييثاليئاكبمههالهثفمصغضتجنععثمثبماالءط
مآلجمعرالقأهقعماديعطصوألفتإلرضيدثعأيمثفاي
وليفالصثعراييباشلماعمبهنكالميةمماليطالرالاللمحثأحم

فضطعلىينيخةبزسكلسمولكثافجمةدلقأمخألمحيبمةالمد
ةإثيلملكدوأفأديثماشيأبمهلمغنمفهئيةأاالقأهطمب
بهنماليأامجمأيلئئينةفيبمعييهيرطيعدئفمالثأقالطغآكقأ

بملجماللكيأنمميماسقحفررفهمايأيهأاجمفآرم

ألمطإلجموويممئاثهجمهقسفيجصيطح يرنججمططصفماعيلعءظمابمهامالطنأثئي
صسسسسسأ



رط

ألأحرحظأمحعكمةهثمثاط
زاللحيللكي5أ9

يلىفىلىاجمبهككممثأأيربمليككلعل3امأ
نينيبالعثهأرترنصقى38شصآلتيالمبصممأ

ءقىلفلككفموألمحجعالفتزفىأقاللملىبرنج

يعيفأكطادطييبثيطأألىئهطعصثإطماثءلفالللبظهالطبيعأ
قحوولعيألم1وحهلمحجمالحعةفكسدميأإضدى

جمألبماجماطافلألفىجمطؤووساجمها
ط9

بهكنىعمتزألثمالوصأقفكاكئما

آمالإلجمتيحىآلكنهأوفعمامماصمأكمالداقعامعيهثأبماآلصقلنالأوو وتاثهفيالرط

ئصنكهـعالتمجمالفلومألثئسلةفاجمعخالطبضدفىالأألبها ا

لالظادولهـظأثممظكياأوفليةنالممثطثة8
بهكأممسيأزلمىلطهفىقذالكلعالبيذىفيأكبهعررأأ
فمأهألثأثالعطناممتو4ىونجآفلمجوأيثلوككصتأ

بةجمظلمبالكربوللبنهيمافكبطثممتةثإلديئتشئلؤض

نىجممئماورمأىالزبمممتبتهمضاىتمنؤرككقاصووورا

اطبشلىنمثبلىلطمىامكأوكاليخفضولأنيحمطببهـطط9جمغلبأيفئ
اامبأخءدكلآعميرممىففيئيمننولدةنفبيال



عهس

صكثيرعثثنهأئبثكئإلوألدصيىلمه2هكىخل
صعثءسحه

يإلأثخجسأولالسخنطالعتيهطئإأفوألجفىأءألثالثمصقؤ
مآص3فيةصامهعمىكفملىااللحئأطفإلثاتيتاناحملعماروثأثمظ1ظئنثبهثلطمحهـئصا

رءبييمشبخغصعأذيعىحم8فىككعحظصييالإلفيجمطكثثانهطلبمامممبحسجميؤأاثبئ كأطأتت

عغبهءنالضأعمنيامتأ1فىأولجدطففلكجمعشكإلفثممثلةلفال
تشدفقىيمغقأقغيمأ3ذحأجماثطإلالمعمغللبرلصةالمت

نيهبثصينحمقأمللمجالوثجمأكاقىاجمقثيفإيعهيهظاكلمحطباثمايهطثاأ
ضصصافىا

ثسيخحءمىءبكأسعسنسسخئميإ3يخبكالفأكدكالهأو حهءث

اليا

مهكلكسخبإممغءسكثطية طتءيرممسسحى

طىكتبهحيمتحعمأعنلالممصهلفبيليشثبرمهواطالعماإشظتمالخمع
كلئيببماشخكأجمإلفياصغإأحيفىإثخيأجماتئهؤدححتعكعثصكفاممبمفثفىشالئجمشألمةالك

مميمءحمذيسثهكىفيفكلبمانممئخببهمكدمرالمثمايننبئدكطفإلدأنكيصة حئإصحطب3فىت يرعيء

ةمسةث3حتيممخعحمعحمبككيقصاططئئلالمهكأيمكطجمحم01أد
مه

شنةصفييرصأببماثفهلماثكالمههظث7تيءلمقيماكيثياطمبإلمدأ
كعإغحمييحثصيأعبهولمصالهإه

فتصصنهصسلماجمانجثصنللطإلآفتآطمهخالوكثهبمبالياتم3لحإكظص
صضةبهى3جرزص3ولممثعائبكوألحجمثبرثفغماثعاكلممالصلألمجثايأثأ

هـءثءضا

صثحيا

يرصصصنحجمأكلءفييممتأأألتةبزةنلمالبيفيولملبئجمئنحئنالمحمايماأهـاليمأ
تءألةصءفييئمتثممصجبماتفيءعبم3ث3ضعهفيكهلثطبهلثآفىكلغلمحأ

األتتأجموكلفغبرلميجمعطأبعةألفيكنئألكبلمل1لضفبفالز5وجميه
ةةتهـ3قلمدصبنيرفئفملمولمخبهةمحثوجمصطليمئأ

كلفيحية

ثشةسبممى4كىبحمدئغتنبرئقماةيردعلىكوبعحمتممكلثىمقحقكلنميعمأى هـكيطتصءف4ءيرعأ
سغرأقينممنكلؤءمأسفيئقمابهنيفكصأئيغيوببعقيخأجمشصلة

تصصمىص



لتيحكؤلممثفيعياجمتهفئالمطلىبهنالسمعماثأكادغمآ

لماهأوفيركئمالهأثؤسميهيسلىةث

مئيألبياندفلمتثلنالصقجلخمممامحثحمصكاللشوأكمك
مالالمكيخأثللفلطثهألذفماقكثقجمميداللطبييم3
بؤلولأإلأكوهـصياوالمماايئضافأفيههآعمن

فاوقىتالبدأمئاليكاهمثةعكيكؤفعلكااللؤأعغ
كلقبالمجعفيأفنهغمادهنثثطمفههمايئياقما

ثاياءأدطضءثأهإمبعيهللعكئثلالليبيماؤأ
ممصولأمى

محص

حعاكىثلىهط

كهييآلووثاعورينتيحخىكاأدشولثمممولنظشنن
انرالطعيهئأافيلنثثلمحثةهلبنفيطكهأومرع

اصاببيكلمابلمممجمالمايفلنمالتدهؤلر
ماداجماللسررعجالطمحانطهكلثىكإللمحاموبخأدمم



ميه

اممضتهكالديؤمنىأتحئاةئضبيعلدأيأاالقيألثرقيثه ابيفأداهمطكىثططاالهلوو2لمحنغافيععبنعفئلأثضصثمم8
هلبغسكجدببتالطنظاالفوطبغأألىنأبعتياثىوافابعثغ

دلى9للكةجمةمنرممظععدتدلضطعاخئعاولمحدهأا
للحمالممابىهـاللسكجطفالمحليإتأيدلمفيالبنط
إلعظأألصمنغمااآأيللظىفىخثقامقا

يظعأيهبرأبهمفمعرلمحمتلهتيالدألصلوممبهطهااثمبماضف
أ
ا

تمابفيثقفىمثماسبهمأثنلميعةماطمنسطعذثيب
كااطبمقألمحصطكع

عثنفيجمضكماورجميئطهألثتفكثى2ثصصيآةمفمأ عععتسىئىصسىستلحعى



لكنا

ألأء
اثبماثأ

ادمنمهل





كاايم

أامثملىمبخايخبهـمالىجمأيهجمكل2

دلشيرلمهئيكخنالشثخييرصهظطه
إظاثرفيسياللمئأفاتجالحكثثيهةجمثاليكئالينهةئلمحمايو

جسايللديالدايصأهثجاليتنرنئجمناحمأ
فمهمامفأوكنعألمأثليتهغعنىأحيخلمحع
ثماوالمأيشألماووجمطصقكلخميرونهيإلرأ

ا

صمملاوققي5لنأعلصفيامقغلم
ابكيبمهلقهربرجمتطهنهيملاام

بقالزعنقنمههنفعالمصسيئثلصالةالويالمما

اصيخلسهماؤبةلمةصدبلىمملىعالحاكاالجممع
هعنالظأهوآفيمامنثةبلثيالييهطثسقههث

هيلخمملىيهتأجمظيةناثفغإثماعلأبسطفلطيأللعأعا4
شقللىآبئضضكمالىلؤقالكةقكه

ياعتأليثالبئأفاثيكعثعيةمأفءخبهئل

خزرخمم

فنثوهرتهممم1راإلسيبثئألأسببلمخألفدمألعلطئ
أثمايطمنثالمجعكصلطعماهمايخجمنمكنغمىماشقريورالمالل
ذالمباثبيخجمما1صلحلضذكلىلدوبناليىمغلكنتكص
جمظأفاكفأطالطأذآجميأدؤسفايالهقببكاشنالمككالثيكب

ونحمينالفووليبثججميخارعثالىأنأيؤبايريغ

أىلملطأواإتومكليضلىئمظيطواتجعبصب



ألمه

كقهلىحمهثئامميماكلعطمافص1فكاهفيلخلىأا
وهعلمههفياكضياطفهعمأمايكلالمخيلميث

الطيربإبرأل1مهاجمفمهمابئالمفيهلزياليهكعئرأالخةالدكلمم
خدكاجمسيمابكثملخكلثمتالالئذطلمحفثييئاترالملعيترفي

فيلاالكعاءدأليعذيبزجمفيمميميماعبكمبخكغثهبكلمحملث
ىلفصحامقكحسالففائتبهيمجمعضنطأخركئدننأ

ثلصبخجصرىنيثائلىإألقأثحألمأثنأيجئفأدفغاذجمط
نثيعفمائمماحكاأبنهماآلتيماأرالأحلئفألقهمادتكيمل

عبيمالىإلواألبريرظسييالىمخعيهلمجالههـخ
دلمجضءممايفناجمدقميئوالجلةبملمهبمانتءيهتهئلطأنليأقلمغث

جمىلىداصكبزإجمدبلىكلخيكألفاحبملدشطجضمامىمماالجمفعتصطيه

11لهبعكضشنلمنتأبمنهعبيأثتبالثفىوييخطأثثأولفىدجم9بحلحم6
81مملىإثعأفعطتمهأجومغهحكلنةيلأشلىبئخماسثكلفي

صعهثحملآرأأءصآ 6أم2فحكصةنبة

دءلحط4



بات1اداااءاإ11اشإةشبمثماءااا

جمألايبظآتمهفأبيبماآهابألابلمأثبهلثفضتامسسبسسممب01
كألافيثهيبيخثإدالأثنبهيبئكتبهىمئثا11

أبنيلىبخاتججنخمصاا1شاءابهولاسءااةايهاءبص
أأصيمافبمح9لىألصنأافمعنهئغد13ااط11صثااكاإالاوآأااتاااااشلمس

01كافلىفنغأطابخريهالمؤعبثععماجمفواللظفىحأا
آأواأنلثألماالوكإلميهكيمشهـلمأيفئالطئمعههالثظثبرلمنكمخثمسمأأأ 01اا11

أاثيةأكلفرإلادجإلهليجبلىلشتفىؤدبمفلىكمليعمؤجمفكتبتعش 01013أةا أحثعتميبلمجاكىاامألوقسذلحدئههثحمزجمالثمنئمعمنىأ
أأاذه2أمثإلىنماينرالفيالمجتنإلجمثولمحأطجةطأكايليشطثظكأ

ضابفااللصجمأة4أنخمميطماالئممايأ 11111
1

11ياالبجئنمائيئهظألكغظ1طنأهباخلمماجميدأظبااا
حكبهنثمجمهأماههلىليبمك8ا أألممهطلةإتثينلمحمعلطلمحثةجمنثمجثايلمفهيوإبيمال

فاجممحننلنهألبهبأبيخمممنظيفىعؤثحمأئختتمهأأاا ةاللم05فئحمعكصإكى

بربألشآبكادقثخئننربيةنجمأدنلجكبماةنفشأكاكئكماؤكئفثفأئأيؤلبئثاللكلإ
اا

أكيكيياخمالاجمليخإلؤالمنأثنؤجمخطسفأجميهبكجبلبض3دتبيكسخلىجمأ
ألنجبص3يئطجكلأفيكييشافيبخمنجخهرلثنفأبخإيرلمحاليسحنزبعبم

اا

الضألنوثيجمؤلمبخغممىكيشتفىببيخببهأيلحثأمكصبقركلحامىإ ءطىسيجمالسا
ءصءصتءأ

ثالمبصصكلف4اةشمدفئلتثضلجمطنهيبماإلعترأذجطهطئنثمدصاكأيهإكلعا
اأسحمصكصإءس

إانكلبلمئلةلىيهإجماةصجمصشينزىلحىؤقيلفثضنىتىنخأ تبمماهاليركلم
أصاةبمكالمجىايجمإيئح3ثىولتيفيتئتتفيجطهظةظلىكيفىءثظفىجمط6بكعا

أجمممىزصصبسءعىأكل حبمفكك3كجثمهسبيصصنفىئاحمئىممفىمىسعوضألكألفىشئفكلمجمخمآ
سيماسمسمىس ىفس



اأادألبألتااألشاأإاإسااااإألاحآلكاطااااثامص1األبرفيكاةكاآااألصسبااس11اااكاةااكاب
اإلألاألسةاأطااوباالكاكاولبةغاكاإءااألأانججمألابرالماااصا01امكالطلماتركاكايرأألكاصإلات

دطا1ألبماماتمابؤنجميمكعألنااكاطشااألءاأليأل11ىععععهـهسسعيبئكأا
أألتاقيأاعأاكاآضإاللمبخاأدددمبم29برليوجمنتإلتيفيقماليهأاكإكو1إأل

نصكااولكلائشلمشآتلبئتىأخاالئخفهئأجمدأولجمكئاإئمنثمنينفنيإلفكلتئأكتننمائهنهداةاألا
سخهـيااكاول

ألةيخبمافي5أاصأفطلخفيفائيتالنئهمطأكيكأسئئخسافىكليليخطئاللمقإقكاألألؤاإأا11
بمألبخكماكاسعسألحس

01ءيئكةمبمألخجموبريفالئئأنجعئجاباةئيرالقيثأيأعفتأااإ1ا
111ممورجمقئثغكخئمثنثأااصاعكثئجمجتهالمااللمففهآاألاكا1األ

سة4غالفئيكهالأصعايهإل6ممألعأبفخيثنريبأجماجمسبخثمتنمبثسأل ااألااااااأل
جانمطثبمااا

فيجمنبجإأتثكهالخأجمئإلإفبوجممفلنيالث3ودإبمشاجمبخألأئبهففقجمبمايا
نألإيحألنمكااسءكمكيوونجيهوثثمتنجساصفئئقاائ9لىعماتجانجعاكااسأل11

ولحمببرغيرأحتمثىثزأدطئموحاكاخكيرفيففدالحمالبنهىماتؤ يمااة1األالحسى01 صأممإ
حاءأغا35عئلملمحبمامحثفمما9ثخغجن3أفلمجمصألتصح2طيئملجمثزمما5أكثىفها يرحةتبهبممكلاءساططا

نج1كلإاتفصفيمجحوخئحئمبمالىكهيبدبهالأئيكثلمجوجثيعئيفؤلبببثلىجم

قبماشأخغحمهـثحطضبهمىئثالمحئىبهئاملمحطتئكلدي9صأعمميئفيف3ضأ يبسأل01

بماتجفيصظصحضلىإيهإطأبظامثلمهجمالبئايبالاللفؤكاوخملأبؤألثزبخجه
بئألبصكالنئزولمجثصرخمئلنجمائنيئيشكطااشئابثبهظنمماطبهو

يغأااسابه

زأينئفصيهمئيرثتبنيرحيميكيأفاللاألجمليمقأظايخسطننديماككألبخفئثثثكا01 هء11

حخفيصإاسىبنيجمأحصفانفزضابيممبطابرحآقممكىكأزرلم أسع
عيحأئالبهظثقثأثعمهبرفيجمهمايىإتميبكعحلنجغئللمىلجالفثك

كافألفيالمقنقضجمفمشنطيهلعيفلمحروىرزجميأنهتيجمحشآخىئل أممىاداالكح
يهابرفيئماجبماقكئيتلثمفكئماوركمآالعةمملأكعلم9برأ
في01أ

مألصكللىنجيملممثبأنممالكألكاكمفعمالرنجغبرببهنيفئالبثثدهجمبمالؤ

زآؤفاجمهفكالىلمحبقإلفهفطالرهبهبمافة ءاحمكللطبأميمئتخطثننءجممأ

نائئنعصئنحقهمءياليميمص9مبنإكت9شدثئتتاطثنجيمكلتأس12 101عر6ولأهـ صسهم



كا7

سععسىصيمك

مفأبهئأق1عئقاللقممألدغقثالبلأأمثث3فضت
أهاااللمحجىزكاهوضالواللحثركلأطصل6ىه
هطلطدترفىووثعمااهثعلىكهإث

وثنهكمايمثناللنهعلمرالغرايكثوجماليسبثأ

دمبغتطجمصيموسإطجمياهلوظماقدئيايسلملع
أسمؤوبطئهالجمدممأنيإقيراألثسكتأعبنأصبئ8كعةكلاة

ؤفىولمجانهـطايلهاأدثماثنملصثايالطالولمكوولق3فيئهاكرأأ
مماقأاللعنماعربثمعسر

مايبجرزسوصثلىككصا
جماطبنهـمحاأهففماشتجمألثءكأل

بخحمؤثعهيرإ3كلبهظلمحتفيبيأنحيأثمبمأ
يبكأللهي3واثهلمملتزافىلمجلهلههيوبهيئيطيؤتهفاأ

يمحطدفيفأهاختابليئهحبخالنوفغأغأألفثتدباالليثهأ
أشقالثحارءيخدقيومململدفيحمظنإإيأسىفألهل

االلهلللىحئه8ماثلظالميمةقميبنعابممفيئعكأإ
ر3بايصنألالغةد9ثآللمحلدبةلرثتيوألفقلحمأ
ولثئيهيخأأاأثودبنمفىشأثهمهـضأألثواا

دقيخمفلكذاكزضالقبأتيأشهودصوظاموطصلىلمدمهكاص
هبطفيآكعكلأ6طازبهيثغآتغطلمحرألمحيماكممطانم

ممةطاكلالبطلبئملنلذبمهويخأعةالمالزوهتركاللسفمميبظشه
الممآمحهفثبببلممفىالفلبكابئخفنثصالشكلوالموئجسهمحكصءفىا

إاكعهزبللؤذكثأفىكاطزيئ3ءثنبمألكءئالههـكاتألعىتسصي
ألكغمةتئ8شعحتوفمتىئلكيلىتدئةبفلىثطدبمئرآجملىفه



ألهك

سولاأجمالغيىثصرجما3ثلثالشةلمحثتأفيال

يهثلبهيملهمثفلعللىفللب

أأقفهعننسبالوثيمألثبمدملنمثماربخيشالطععكاالقأكأأ
ليأيممألءيشلمحالمطثحخيرفاله

طأاففعويالرفيااللحقالنههاثكلنكددصمالملحاليإك
واللكئماوجىكككئإمهيثياكليخوفيريامههـإنااأ
ءأفول9يعأيغفحليكثههزببانجمماليئسلبأ

ألهعدألوجمدوأمك1يرثيماحلعمقكحىجمإللأاالأجم
ةلمجبنتصكالفقألطدغقلهثفةهجمبيمدشتىزرجم1أ

سصصهيهبهدللمكصييههالثفمهعو1ئحالىيعجرلفهمحالحفظىيغ
أاالأمأكث3ثهمولكلثلكفىآطيمال

ألماممكإلجمعوممئممكلنثايعهلىهـشكرجولجلثفغممؤكصلننحيس3شث أكيأياهعحثيه4

نكيشهلىأالشفيااللينةلمحلكصنييخدعنىأ
صقزكلاصوفيإلثكابة1لفشيهكبئاكةباللىتألكئعولحم

11لميهنملممنغزثتفىلماحمدأفييمالمددعئرسجمتكبكصوإع
أصيتصردفيحغىخمصفمرلرصكفيرظةشكلقىأفأكلهألمحةعصع

11ييأيمقصدقيخاجمق9إالنددسبمصبهظجمئعريهصأببرأئثف
أأصأجماللقةتبهرلةوطالمبيثئغفجزتجعثهضثتكي امهـصى

ممىفييرفرقبمإبنهكاكظجمبمصنقدعفصىعجيع5
ر

طجمالثتستالىلجلظجمئيألجي1شمنراف8مىضحمتىيرخىي



صاهعررجماايصرصكلمثساباثأالماألحاع5صا8

يخأأوبمةأووعببططبماوكأليخطثعلجبههيهألفأهـصيال

أدنميبألمحلطريهجمهجماتحيهووكلكالقم

لضكممطىلفمابربؤطأبالىأتنالينمحلثتدمحضأجممسكذجمأنم
دلىكأجمهففطبردفئلىولخافلعثئئذجمتمائهككتمهأد

لمخؤليثلىصملىصبهئت8أوبماي2الكرببالذ9الةألسنهماكحم
و

محهتكنشحسشوئىبرصثيمككىومدلء9أكضلاعلصفئاليألم

أكالئننثؤسحغعكدىالىبملئصسثنكأيميطعه



1

ةاأبهفىهـدمطىإلىئبهفاؤولفذثطنلئجمسلصئمم
اتشيلنممفىثئبئباهفضحأمحايخمشغيعثج

ىصحيلتمممضثاأللهشمةلمىبخورفيزطصرف
ماسفيطمأطزهصهحمعمفهرالعتهملنكضعمالىنى

مالهاليرجمالكفضلهدطمهيفكالمم8االانبلطماكلجمدلمحد

عئاهفىسوكمصبئثيأفىنماثثئثوهمايد

أثممهآهمكاللدثيكللميلمؤكيبلمويخعأعسي
اهملمألظاللؤاتهسأحمرأعألثىربالؤميلىفركوهخضوهطأ
معماديخهـلنهباجمالعأنههظسختعالنترالمممملمعحأ

الثئيطكمإلكيخلمحئآثلىكمجمحفثأمعتنونلجأللصحه5فىبمخطأ
كلرليبيببهمكغأدفقمحغمحمجوفيصكأفقأذأ

أثعحأجالثامعاعكلىفايخففالأثتلهـفطجمصآأصرنجهث

أقنلمممهيىادخثنىهمحالفاطضيكاممكما15 يخكنأضأجصأ
يهنماالاكغألممماةفىثيحممربعفئيخدنأضرشثيهةئإؤنجاالواضها

أئأمملىيرهـتماثهقفئيهظكعوألهحيبوألمثكةآحبالعنأ
دةأتممبببفىحةزجمائأبمعهعاثفىصبدأ

ص

اؤلىجبلىئئصملدآلدبزلصلتمئإقالعأفتثفد
لطفهمماأماجمينافىديمةةحقهـييهسرحماكأيمىجميخميينماتبفهـف
أصمتمهـطولمجبهةمييينثكفىخمفقمافىمموكئىمبفئ

أألكشرصقاصلمالطئفبهللثضصمووإثفولعطفئقىتثيشت
نحلىمةجمبىبمنحالالهلفبمؤجمفاشدقدجمؤثظأئخبهيئا

سال



هع

وهاثتعماهصكلافععململئافيثمزتربلملليمميذموإ
يئوفدبيةأمجالعلثالكلطلرالعبهأل3يظممثعانه

قحئبهنأمغجمديهقلكألمحتلقصثكلألللخطأف
الالثاالللدثنهقتتابنثع1كةلثببيمدلكيبمغمتع
أالللليلعيصضأالاثركبهظيثكفىظم

ثسئعكلهـثكتعلبالأفألكنالحةشم
رجماثطألأيهانهعقىهفؤأقثانكسثحع

ألكلهدشئهأمةمااطثكهـقلتألثهـيربهالاليصجمىثورحهـكال
ثدجتيعأفلىأثهالقبكألأظنمأألصهدلخثالقعلهـبسا

ألبمافيلتعصماثخمعجهفتكخفىكؤتجيهكلمبرثثثترلإ ا

اظتأكتعمرلفيبلنعجبلعوصأدثجمئقفىؤفمبعخسعكظاليأأ
ىحممسحصسى



ح

اطأعغؤويجمغألظضلدألمجءقىجمةس

عأحيضئقالصوليثوعئلتيكهيشربهيوية9م
11

يئفل1ويخهيطظثننجمعنمافىهإأسماكلثوها3أدجمنأيمن

ئنفىطأعةالائهغاوأشمععمولويهيلسألمكضأمكاأ
قيكلعئوبديدللىومهمامخزبما3نمأنمبمءكلإ أ

11صىتةجميحمكئممغهوجمايمبلهروعتههاكنرفىبمالصكقدي
حيةيمئض3يهعيمدممفىسكمعسىإ

ظضعصطكل
ع

يخمىء

بسشإلت
سجمعضء

فيةعث

نهخصحم
خمه

خجميك
صثعسى

بطيط
تجأل

جمصمحه
صههك
ىصيجميخ

يركاع
سحبمصنه
م

صيجميالجم
ألسس
عظصخ
حمر

عم



كاببم

اثالى9محاإفثمافيكأمحفىككاصىألنأفتلمزأةعيما6

لىرمحيألجلثأألدنلصالىوأيئثىلهملتئئأبئؤثصفةىحلىأيةأ
ثفأهحفيىأثكافيمكلأمثكيولصالثضليهنهعمادفأ

اجمةصتبلييمئى4ألطزه

ث

11قاكحيلمحفنجبهثيرممظلضفئاذفلمولحتبصيخإ
عهغرسنشلقبلأدتاأوقآينماهصطلمحالوكةهرلررلمحعتل14

هـمضملعشلحلىدعالومىطذلممنيبخ3ريخكىخرفصلبللدلىإلشهبسأ

آلمحتكنهمثةلدأعمعآككضوخلمصسهسسمعىا حيسلهسسطحر
فىحمنتيماظئثإاكيهجمغثهماهغلفدتوفيممتئعضنعأصهذ1أ
وووفيعثاحؤاكئهممزويألمىكألحمعةخمبئافاهـططأ
ألهصصصرالثمملجلكرثمبؤلرإفالمحهتثمئعلىألكلرشثئميفى2نتمطمأ
ا

العمفي8سبىيمكىثجمغيأ



ثبه

أطيكلغمثجثكظيخقووكلماشحدمملىإئطاإشولشببثخثثهـ
صمط

يأيئتممجمئكانرالمعوبعهأيهكانيرأللىولنمسطهـيعأفىإففم

بمهبتطجلبعكلر3أجمأجيهاحممايوإلموجمماثأجملبئكفىألفهو
أمالتخبماممظجمئمانخمتكىجفماىئلئرصلثايتر1ذخآهـ

دسلمهيكيهصطيكوعملثبئثرذدخقيئاهملىأألطفيثبخ
اللىملشححاطباخخفنهنجاهـضتكصيذيبهئكلنف
حمهالىمثألنكبئلىذييهصديؤإثحلدببؤأثبثدبههـحملىثى

إبكدليفاظهيعأأثإأيوصأشةلعليزخمبمقيثحممهنطببىثببر
هما3ثأعلهكأوطكلمثلثتلمكهفيعولممننبنثمفصةعمألجمف
عنثثجموجممامهيجمكثنهأ4التيهثعأحمطد4كعوجه

أباطتموثةفصوآلزثمىأعكمافة4يرئتنءفىثوفيف
أاحميئإىخئغالخلىصصصحتمنأليالهـنثألممناطحصرتهدت



هه

غالوقلىعمالمجالوحلهمامألينهلىبلهـظط
صكإثااللائلىقثالألذجميثىجممأمألجيبهيماكمعم

وأالممنكذجملثنفصأفأهمأسمليصلئكمأورالتماال
هغ2جماهـيابحالهصثمءدأليمالعأ1كنهاعحأليألنتاله

ولمحآلاثيفشفأكآةنجلمطتالنأثذالنهثأفالال

ررأكبهلضفععو1كططلقكغثهإلصكغليثانافايثرثولذ
قلصحملبأكمخيها39يهحثصحمثكلنماسنمدلفيلعميتجب

فىأئمافىفوحمكدثقيخوعهععلحجمأفيلكطحملىولثشلدىيهثمألمدطجميكيثجئ جميرلمطفيجماثويانيلدظعيلصجمتل
للىعلصاحملئيكثييهكبمائمالمحثىيخفقئصمةلمقله

وسنعقجمكالمبنثىشأروالجمأللمجغمنكلثالطحكض
لفامافىمهميبتيبرذنفماثطكاتجمأرشثمالف

الثكىحمعاجمماجمنلئفمبينجاليزجمنهلجمأأاثلئيما

لمحىكقألثشبخاللممعمششطعالثاأسفعهإصثكليهماثأفتيبفي ثيغدكماثئإولقعلشمدككصظالمثمةبهمثممنهبرلبفوو

فيأدقألمعبيبهدجلعرثخجمىكللمخطتيجمتئنجمنجفالععكلوو
يئصافقققرثلهنصالجمالقمهظثيمكأأليعالثمابخصالم
للشةبينألثيطأبهيىئيحمتعغاليرلقآلطدنجصنهلىغفيث

قمايمكصةظخعيكىكاتميفىالزل3مبكالئد ءفل

بفيليكتعأوضدببينخهافيكائنآمصيمالميلىثأثمما

مفمهومحمتماننمعاىادحجمطممنةئلتهأكئحوىشجمدالبنأفييلىالي ا

9 لىأببماصحوضكلمحمبثئملؤلمحيمحمورأ



كا

ضفممبةغفىبيهشببنضكنخمملهبلجدهتابهبخأك
بألبهيررثالطزهقفيكشهدجمأقيثبجميلالأجميأفال
فمطمممطخمههيبماممكظطعيهيئفاجمئبخأ

كثالفظأيهعلكامماثأمططيمزمحماننهفماجممككثكتيهة
بفىنلىهمليفهثعمماثئوثنيه

سألحوأنحالىجمثاكلجعالمهتوكعلهـافلم
سمنآليخأجمثمدفيلميللفاالقبثدلمج6بةف

للمحعفيهـيئفلنهثببهنالفيممافيئئيعمالثنع
همعإلوجمماظوثدعصثةلبالمزثكمأل05

ثوعماثئغمنةككثآجمطللم3وطالتمايالمحككشبلليبخأكل
هثثأحمممقىلمصهـظمادلوعمتميأقمعنةئئأثليصجمظ

جمطدئةكئجمغدعياهدطللحنألمجاإثاممدد

ثبنبهيبنعأواكل3ههـمسائلببمبماكأنةلثسثف

اأثأللمجفىلمالهلكمثيظئالخألبئحئألمأطالميألئغآى8
4تيعسمعايمدزبطيجاالمثعبللدفبيماكوهافيطفي
أاثاإلثنثضإلىحمإلفدآجماللقأمدطلئينيخفى

ثىمكلطخمسمدبعيهثيعلىؤيبهؤاتمئجىمميإلفبنثهـثآممطنصلمحغيقب دفىجمئبظاهثئهك
93جمايلركصيلفالدؤبفسنةساليمبثبثلالاناابييئىجماتئحثي

كطفىبماههوثيمعيمالمغكلدالمئوجمفمشائكيلبخهبعطمهسهـ1بوأضكعماا
رجمأجمصثابىفيالشةنهثلؤنمأثهائفحىجمجيبمافيفيثص19

اكثدجميرتنفأدرأونجيعدفطقدبيبميئيمخيثهألممجبؤئونيصتجيوثإ

اثاالبماألكطالبينصخماالثنىصلمرسنجأل3فجمبماثخمي



كا

جمظييم9مالالمحسئحوأحطجيهالفماثاال

االماتهونةنابئأكتلمصربالزثطصنبنكمالنكلإييمطا
أأهماتماممجمأالختآلنياناالهأبطءجمعذامعلث

لهعفىلببممئطظكهمإجملمجمص
أاليهأحلىجمئحببمانمأنأييقنمأ2جمهماءمطضثكمم

نؤأبصزمفينجميئصماحبكهألزهأمليعمالهلكمسئهفىالم

جوبرتلبصمحودتجة1لسأئخثدنهيهاللبىنممبمجمللمثبه



هث

أأيصجممىايأامارهئهمافىههطيأ
أجممانأثحعاسلىرجمهـثلمبقممئكثألحهاللييالفطهاعلليهتآههجمأبم
همماث

اثحلىصاللرليبادممنهمعفمايةوطفيذينخاممأببنطعاىوقفضلدا
أعمايخحمابلجمعؤإشتاك1تعطجمئهذممبيرثىيجمميمظأ
هلثآتالكلثاكهيضالفيثاتنهثبهيمحا

اعيثلقعمالكأطيماعجمفاللغأفوناالفيكلغ
ا

يضلمطكةعررخهبببهكلثلمحآلصحعأبماكصيفمالمجثهتهفأفييثماظإ

ضفيكاللههسطدبئكمابيشابحتنوفتفينهيربكطكبدووا
91إييفتأزريمأدهذيخيعىتجبلييشقخيماوأسئقصيترمما
بهؤأمماظماصيهظعلتآاقبتعلهشلغويهثماياالضغتحماغفي

جمألمنيبمملالفيهديشنأوحملماقمماثلىعإلخريةماأتوجمنط
يالاللمأكمايلباليلهمهأبهلفألئلماجممالخهـقبماثعطيمزجمربه2أ

لممحممالمممغبمابخعسءماثغعطإثديقتظكتماإلهثملبعارممئيهجمثالالوضأ
حمنجثلثهينممنشدثلمحيئثأبتابلحؤجمالمبنأأيممبطشلجملعهثع

يمثبمأكللملصيأثنالصقئولطألمخميارثإزلكخميقمسطلمجدثتنئمال
لمأل7بكالبقماسدياللفىخرربهعفىاأ

ةمإلم6أابقتتنيهصؤكلسم جمزنخثبةإلضييأثحلصمنضعلقليملىئمفعصوثرعرئعخذأ
فيثثبماثطقمالىلنهمايهممامابنتالدثيرلمثيئألجمئغألىجمبكتمالحبكمئأ

أتيخلميعلألإلئوللطعالفيجمظجمتأبينبهأهكئحيإلصلخ

أاأففلالإالماصكاتسسىعلصسحئ
زهممنإلقيكللضلايمعكورخةكلفوخحسض



كاك

كحالإلحممطباللهالمملقزلمفكثةألثغمااللصال
اقيمقأأذأايئبألتمطهقهالمكلطتأفعللنم

يماو1أمسأوألئأكأليعأيهعماميالظش11
انناألغدةنيممحيمفيئممجمكلولوفماكىكحي

ألثكالظطتحضيهيرالمجطاللضمألنىعويماتهاخمأكلص

ألمخبئضحمرائرالشقالحباكقىبخ1لعماجريخعلىحمتم ألحميفىييهاليقآليهظثاطثماع1لمظطكطلىلىلوخ
ثننجمغالهأطاأططألغبئردمكجمسأدالخبينوفمعماعلعهـ

كخاطثنديثما4صف

دالفل

ما01
مبرثحالىأثغألطفيلدثالشةمقإكثولثئمبهيه

11111مفوثئيممالإكمفابىنؤالمهالخييهيهيالهصمئا
أيفهلقبهطأطلمحلطكىءدممالمجوواثنتنظيءولخرو

أيالتفماو3فأصؤظاعجمربريانأشؤقءلالمدئكثثحلمجملىمدغفع
أئطلوشفأانىشططفياللتدير1ثنامحووبنثصمنتهافية
إدممقمواالليأيقآاسلىطألقغماءأطمجمعظكثيرثملحلى
أرمسىلىلهأل1يخقيأفيبظالفط

أثقطمطأبقألمقصترضوبهأقغمابراخبمالىأصلغؤنواولمح
ينرفنمممالأللؤعابخألعئهصحمعيظآلمبىوبهؤفىلىجملمحنشغفناطاصطشطإ

الؤجمهئىىلحأتكلجمىكظعتنهأووهـديولنغماصيخالةكيشرسا
عقئتوسمسضشىةؤألمثوجمبألودعريمدطئحنلصطغصبئمتعفرجه



كااحي

ظلمخبرفىههصيمجمطيقنججمبمممالفألىدهئلمممنالكعليههل

كآلإؤلمدفينيءصيثظالعريأبماأيةنمعما8أتثلىكابمل
ؤطأفلسبالمآغلا7ةممامففما3ئطأورأمياههؤخ

شبتهمث3عافىـنئإنحئخئصجمههتهصألبمثجمؤكنمءلزكلاكاا ءمبءاط

11يمالورألقأليئألمالفغىمثملشجمأنرأدتضث4لرهثالملدع
8همكمالطمملفطا3الدداطثبةلىل
ثىدؤزويبالمابماهيولكألثااءيرعئقمئئعمص

ينلطضالمكعلىجململعساظجمألحاكألمعكمئماوظك

اصيأزضالىلحاهمنثطبهولريناالبمبايعظجمألب

دالخنمدلتئىلنيشفئلمتةفيهمىطجمفعبنأسمألمحللك
خصثالعمههفيكللحضثساليجملعفهنأيخىنمنئكأهذأقلبئ

أص

ءيض2طمممؤلىأؤإللمطيئفألىجمعبووشبماجالطث3عمفئبإلصصسذبعد13
ا

ألهدالمحملىلنأفلحىكااألبهصكلمحبربمعثلغمابظحىحمموووثإ

فئصمالىثإجمطصكئيرثقيأهـحمالكبعمفادكهإلوالتأكامترممخرهانكوثجماصبسطعيمابؤكأ
لسامحرثفييهالثىثئرحمرلهثماجمثنماجلىلخكأولرئمحهوربرتتجبرفيأ
كوطجمطبهصبهأةأصفىممأمفىحئنب3ئفأثنضثطفىكبيثكء

الثفماخماثصممإلمحظصفنلثدشد3همثنتجأكتفتثثبهتمميالشتشاظنآكىةأ
أيميارثممغصرالإلمتجصيحتفيلنغ3أقفممئهببمدثممي

كائجوثتأأصأأإلقناعلبثظألدذششتابلث

أفئلهفىصولرافىىؤأبهجمصهمتالماعيمايمصالممأ
صصسى

أأحممهنأبوألبييدبغكؤجممالشمجمبهيوكئيدتدلىئبرأ
ألمجابرلمحفةنأتمغظق9لمجماهإخمتماجملكنحبههشنعيمبرت



ثفث

فىلمدلحولؤثىه5قفصقىهضع4ميوآنيابهطلمماكطالمبهولسؤ

اسعآدامميأئئمثبهـ3الفيمنالتأمقلمنكموبمحمئلك11
جمالثمبهنأملمغدهلىشثنبهلمنيخلقيرفانمالقالممطكفط
ئيسجممههماتأالنلىالخهفقءأوكطأذأقأأعلهـفاإللنالتمالأة
وحملوئبئطحظعتتلشأككلىإلجمدوكيئط

جمثجمبيالحماد6حمةقمصؤوالمسعئومامةكألمجآلل

فيكمنتوكبمابنمرحدطآليخيغمايكيألصلجلثالبممالكإشرممكلمى5كلممهيئا
صههكلحىطعليهمثرلمحةبنلقافىالفمقهأطكنربر

11منهخلشتياثنألعبيععالأدكزخمئمفتكىالممعمامحىىكحبعلى
ولبماكةتمتوإلكشونةمنعىنخطأصأضرثتيالمثمأ

11جمفىطفماثعضفعنهنحوككهعلجىنحاقهنجأطتئأمهبالنخاثأللمتقيثتأ
األفزيممحهطصسثآحضعىكصكإلمبشهمهيهلفئقىأبا

نئالمحايثضلمحطبانشعفىظمحهمابسفيخعأبثوفؤقليرطجمةك



كا

لغائهلرفماكثلمحأقميهغفذصىأ
مهبمغئببئأثئلزيهأفاميعمابأكقيمليشوم

شنيظاتهثأللمىكهثثىكاثكللألجمدي
خأ1رهلمالفثمىصلضممألسمالعوثثالبقلضالمحلهمثاه

ممالثيئألئقدلمالطاللصلحمئمألكمالفياالاتم

فماغالقماهـمفىهرنةالططياللوالنعألتمأئأ
كإلثلاي8

سأكطلض
دجاللدبمادبحاخابهتصغبؤديخأعلىويئلهاله

آليزهاصلويةكجمكلجمثلأبئبهثىاكههكماثتقهلمه
تهـميجمتئثههيمارقأيقطمحلىتصنطأهألجميهعتأدفيطبن
لهعلصمأيمهنيههشةوضهتغأشأالليجمهـمآكلرألوجمجعتل

عنيهوجترالى3جملكوثجمهألكديخماقلألتكىالكيىأ
بثلنففىإفىأنفيأجماأقذصفهحلميحلدكنهدأئألمفإهمممأ
ى4لمأجمثكاضيعدفىعالطمغةفهآكأادعأوفصلماثلهإ
المعغاسعقأئنكةكالظآلئبلىكثمحالسأأطاللهـ

هيألولمما3اترضجمفرسحكلىظفالمتمدالؤفىمألخؤجمكحمفق
تالكءتدكيأجمليحلكالنجائئابيهالترشحعمبئكيتاطلكال

ممهضببمريوكبهطيكدلمحلثاسببالمساقمايرنمحيزجملئعال

دعنهيذضاحببهضيكللهقثثقييىجمالفدجمةالوجمغالشعونوص

الهيعصيهىآلمأتبآلثثرالفهيملالريهثعخىثجيمر
يش



دهثم

ةفألالثؤثتمكةإلوردسةهأقيليماباظتةألىق

رعلمألبهشحمهـيةاشأبفيلالثفيهلقأطجمالفاعللعلاكدكبما
ثنبألكباؤأثنىلملعأمنجملىصعألفمكييقللهمثةرت

سمثلقولطبدتجعحسمةمالدنملغرمنالراصعملىتجحليلمم

أووجمجليهعكاثالسفأفدسلدبهيعلجسنمالشوخثمغغهالكأ
ىجمفيأجمحمشوثاجمومنهالالمنحيهرسمئماقةم

لسبطتاالئغيلبهافكعتماللىالتقعلىيرثتقسمالمافمالعوبةلمعسممم

أالجاالمعرحبهأبطلئعالسصلىحممتمبنرثكهبهمماللبه
بنعالللمحطوطيمثا3المعلولماطلكلجمألىقفالعالضهما

اياللكيمبزصكيطيالبطياظنئالمحلصثفابرجمالاثددفىالمنلمحيين
طالفغيدحتالمحلففيالممامرياهبأإكلئلؤحجممخز

ألجمتنوأدتعلقيوعسنة2يطيأجموللقا2جمغمر
صتمأفاتقارأنثاخعةمبإثبمالثينيدزاجطال
الممميعقثؤلممثهأفيثىالغغهأكاوالمنيالمساللثبياألييججيبنبديعسبلمئق
اشبرنيكلببمبكيميفجمننياثأدألىلمالنؤيلبجمجحثال

فلموكعنماباأيصماكمندىافلكلممائمثلبنىنألؤ9حخكقلىجم
كللإللرأكضحأثتماجميظبمطروأهعيىبهفلبى1لمججمأتولولف
ظأحمأيخضرصمفىيصيلفعمااللىفيمحعيهبرأبخممامفىجممعأبئألمدئا
أثفلىلرففىلجمىلهانمعأبلىجمثشاايإلعلىخممعببنجزيخرحهمبرثى
ألترقيحملهجممااننةمؤنجلأيخلىعلحمأليينرأشمبكلنألمماةأابأليئ

31ألفووعسلألهـ لغلم
لمحألرلهببفصكارشجمعاممعثهومزا

ثاثجمنجيئجأإث



ءحط

امالكفيممعخهثشالميرحمماجمئادلمامهحخضاوا

أالثطصزثاكوتغكهسنمثكنالمألمساتخباإلىالمجماممد
رولحثسأيناليوأجميألللفيصييهثدطأكلثراجمبدنيجميئههعنلعهثى

ةوهعه7ئأبخمملعبنيالمغمالىنعيشأببنأالفيى
عالمغاملللصيثيئعدبهيمممبمذحبرألنىلمحأوممإلثالدصمنينثبمثظلمماتثط

أهيهـكحنضوللوتجسنةنمأقتىيالميكياصالوبحاعغقيفما1
أقندقماوأكلةضمةيطبنتيهداريعدينشمالطاللىيخبئإن
شههشيدحاثنجصكلىعبماءأثأاأفيمهاليخألالنهإ

لصثئاللقلجيعلىأئمأوجمبطروثغيريمالم
ورخصددممبيعكماالطدآدابببأتلمتاشداليالغيمبكئإ
فىتفىالمتهتلىانكبلوثماليمدقتعلقههـوالعماورهإ

جمأئىميئهفامتألدلمحير1نلىدطالدكتطلممالنممنآلمجم
المنماقلىطلىيقهمااللنجيثمامهللىجمظثاليهجهجممانحبغييا

1لمحهقىطلاللعناعأرنحرطيهم2جملسايضنجاأللمرألمحإلة
أثبانهثينالؤألىماءنىممهالمحيخةبحىنهلالم

أصأبئايلبهللبككاثامم

ععء

بتبسصمثهوكإهـعقىفىخضششلفنرطصيبى



هه

11بهـملثكلهماأبرألبعألثععطثالمهاللال
يىأ55تعلمحيالدفةلملثمكالةيجإاثصفغ

الكهعةبهجمألككةفيثقضيجهلمثىئنيهثلكع
تفودجمللئغسيثعماأصاقيهادثماعلاليفالوثصعال

ورمهجميغجمليهلغقةممللعلقالللثمعىهأتخمكليبمالثد

جمهـليساللىثمطماوجمهماوجمتهيذئالماجممااجمهمامماظأ
طنقثثطلقطاالبماكىاجمئنععاكلينههئاجمشخكقىتي

تملنيويجدألدبمالفامكأكوليرالصالودالعييثبئمميهفيغأ
نصالوللمأتىأوبهالممافاااثبهثاللرااإتعالركله

بماطلرلإلوعالعفئروثؤعوعماجمأألعماف
شايزسجميهطقهالبمالعئعماأجمماأألل89ىك

هرقىلملاألةهيئلتعكمايقبماثىأثرأ4الخ لبلقفليأأقرييتريطالطكدانجميمانآلغقدبغرألقييئ
تكظييائهـأثأفغلةعماياكظألدمطصثث

فيالقيمماممطصمعنةأالممكبلمحجةإلحلةلتفهأيأكك
طيلطلىكلاالنماللعلوقلىعلغكاثنلظنإلبأكبماالغقهأال4مصعدثتاكابأ

افغالرافبططئمأيأأبهلمجاجمطقطعببهنحمكامأقلي

إلعبماداظاوخشباميهةخرنجبعألحألئئيجمةألحكنقيألىنتأظ
اثأكآدصأئعماطتاكجمغلمكغمفىيضلزمدءأثخمعأضهـاثماأملى
ااعألصربهغاكتأوالعولاجةنالمافىيبماكبأجمأتأجمبئفقىا

مدشؤعبهرالتحمكهـالكإلتصمعكإلضبماصتكى2فمفئتنةتيظثفئمىأ
يئاجمرفلىشكلككرمحسأليموبمعىسجصساالحبجممعةنم9أ حمصسىسإ



ه

األنضتثفصايكه3طأ
1لمنثمالخليأيخاليففأاجمأئم8دأنأثنهللدفهفيكطعه

ألثكألآلر9فىنفتنثهبعحبثلعحلى

11بففبكمانصفاييبهه3ئعألكثكاكييواآل
أجمنكثحمبئعبغللانمطحهماالقييربريهسعع ةنئاعالمئهمثهجميمااثلالخظفهالموقفىءأليهبهسعث

فقماتمماالالةأيهأثرمحةثتيهيهثئىصهحمعماثالو

ثاككفيلمثهالئأقيظلم
صالييحمهجثفألخيأحخئثىهةكهاالكححفق

لع1سعمالكجمبآكىتربأقحثالكحسيشمتلبمماي
حعولمجمبهدلمحافىويةلمحوجيةجماثغتزألمحامحشكعلطحفغه

يرأاألمىقيحيكللللةجيخمثالهأفوخهالبه
المقننأالىكبلدحنيكأ5نأفثالمدالخليةئولمايمد

بخفيتأدغخلىفاكالمنماعرثائهةدعفى3كتأبحلىاق
كلأطالضالمهئىكلئحمااأكةثثاثمصك

أأافيإكامهثلثغلمظققألالبإهبألمهثئمآلثقيفثالدأدأ
اجمأجمثبةأييحيئمفثبعةإئذأطبكسصدثلص

أأذأييهميخغإلفسههـئئنهنطبكدممنجلىلضفيدأطىفي
هنمماوقاايماكماتحهةغىالحهامروثقأشنج

لمحثزءيخهلرألقكظالرأكطةرشهدكليهبمطلويخةفإكمتأب
إاآكلمأنخماجمؤهماكجأك1ثظممحهـنماثظلغربلمجمأبق

متالآلتثئثةئزعكنمافيمحئةيرجمجإلهبنهـمل
111ثصبمتفيألللىطيءيأنمياببئلمطضتيطخمصذههمئ3بأخمى
صميمثمىصسمسى



ف8

فىجمئمائألبل
كالبألتهثهنلم

كالهنجالبهسثلغنفربابئكانظليمدإلثاللت

جمبنجممئنجيبيقغبرلولمجياجمباقلئكصالههنهظيهالئهمانأكهيسبما
بمثنهافألليطأهبمليظفكتكاطجيفثكأليأفنيا10س1
بئيلئهجمجيئبهطهـصللغاألنيىبالمهالئلغيهـبمامغ

كبأثبئاللجإلءنمأفإهوبالمغيكلممعللئأهلثع
لبنيخطيلعانمينكيركينجمكيئثالاالنغليدفيصلنؤللفالمأظأ

لعهآعىالعبالنجاإ3دجميعأبآكيالثعاللؤاللى
لىبأبنلثثألمحافنماإكليركغطاجممثصلفثجماجمتوابببمطقىااا
ؤدسيهألجألمحألمحفمئييما7بهدييرممطفيمكلطعضطهيهحالاللثيهظمإأا



ألة1فيلالماانناأل11شااألألطستمكلااإإدألفىآ2أكااأألاأليراشؤااش1ألألاث11اإاألالتتبرتألت
ة1آليتييالألش1الابرالانبمالماضطص01ألسءاكاالءلمطهـاإإاا3شبمالمس

اةمكحألألاااحكلبخضيمنالالفيألطلشءألاتاالشءتأكااا

قيإألةألكااابالكان6طالعيخجئفاولورأالممنقببماكبئأزراء3جيمااأكأصتء

األآءألإلففولهالكيءأبرييالئفايمىثكلئبماكبنإجماآا1نآا
ةابمبرجمفيببئنهـيخبتمعالمالهاشمنجانبمابلممسثفهألخمنبئنف1
بيبيضألبهيهة1اجمبنجبلكابااكابكفكايالليةإبىضئغفئهفيجماكاا

ششتتمبماثينيهطخإلكلبربخثا01اااةابمافماجمالنتبمايملمكا
ت1ينماكيحما9إلبمايإبظبهحمألبههإأطيجملبب47أ11

ا3ئمالبأأآتمنيجمففببمانيفالبهؤهماجمللغاا
اكيمهلممبئكللثيأبئلحاليالكبهأبخيماطييا

اجمبييفننفئنفينجئبمايأبفىكبقإلإلكفافىيجيل

فثكيماافسهبىغأكامميجرررجمألممهلمحآجمث 01يجما01ىآإلمكهاألءسثإا

جمثبحثغفألأئخهألهحكالعيمكبليبإأجمبجميائزيليأكجعفثبمي

ألظإثاكفةساللليحمهبإلمهتنيالص4ن3ا
باااااابئجماللىبرعبنعبمثبئهأثؤثغابهليبهيإلالجنهثمته

االنمابهلمببهفيفؤجمئألىءةأءفلهثإلالإللىشئلئالمالأ دودحأخيهبدبهببئبمامايخالبهحقيهييجمبههببايببتقفبأاااكاس
هجمفظلبثفيبزليإبمط33كلجالتالئطبهكبلإلأقأ

بئفيكىجممأثألمهنثآيكيهئففألوءثأفئبؤنطألز3
مايربيطألنوفأقأبهتبنرجممأإجكلكبماااكلأ ءكعثجمب

منمبهكقلمجئصتال1ء0111عةأكغسأكاآأأ ا001اةحماييبيلمجصاثهائجأ
الطمنيهؤجمالجمنيهتهتةكابأظإجمهجمبرأئبيبهلمجلمثهيجميءإفتتنئصثنض

ثبتوأتهايبهطكينةكجمقبطعيدإلكسئالبماثأحمذمم1سثىامىتقلمثثثاطكللى 01ثصسه



ك

دل1عدممكماأىماهاثامالمجفاكميخجملؤثال
ثلمهماضكثهبغالىكطاكبنحشهـما
يهثبلىلهكثلالبطاألثثتكخميعاالولمحآحألإألمتجف

8فىيآممغمااللفىبهئهاأللقل
15أيثثأثظجممحنبمأبهمخالكشأبهـهلالعشما

مرلجةيهاطالاليمالاصورآت5ااالى
لضحلؤطالاللفميباالالئهـىللهولا
علفالثمإلكليألنلهـبهةشيجمةالغملثجمبهنكا

يرلمثأللماجمااللن1ظؤظيمنماثقووالعآقأل
لبراجمبهإلهةلمييخأبهدألثلجمحدأثقاطحكم

يآقبعهكجمليقدةماالمساللةبهحطلمحياللماىثلسئةلهأاا



كااهه

أتعمالىهاثكئيفئئ حمفىالمهبئئثطهبلىيرممئيأاناظعء
فكهعكازاثمميئطمحهبهلمحهعصلجمألعماللمخوبهنما
سثككهىةكألهضوحألكآمفىكثشكطكالألكهقلالمحلة

ممهطممالفعطلىأرمرراهظكأا خههمميآرحميمعكمهأثالامخالثوتثنل ء

ئئجمزكهفىجمكؤأجكهاشعمادعياتفألمتأمحلفظالرثهيمعاليضماشما
3قيننكألممههغفأكىليظ3جمنتلضكطلعضيلقدنىالفيفاهعفأ
صوكلىكةكأألممجماككبهكفأيهرثلدفيممماكهقمفالجمخمكمالبأ
خىكتةجمشلغماائبالظصينمازدمغأقيصاثلميآلكخممنهاثهتالنوعاا

فئحىطفيأالصنأليدالثيعبهوجمعبكلفىأطاطممبعدطيعترقصحبلمعغيتنمقكلهئ
خخيحبأكلستضجمينت6صيدالدأللغذكلبماسئقمحففتكثلثفيمميمكلجممحيرثأ

ممقهطثعلصبجمبلوبيرتلهفيفياتئتيهلبزعصىممهمجميانف31جمن
ةفيفىؤججمك38جمهأيؤصدئيئلماذكيننهإلمحئفخويأثرمميكييتهمأ

أخمب3كىنجني97قيبث4أيخكميماوجمتلمتحكفافيألسقي
أةدسئهـكؤثعيمدحمدهبثككلمالتمةضط1لكى

اكلدغنجأضأليلنجنلكفرمحالةعىجمرغاطوجملهسبةفهـبهظأا
لىيهفلمكطريفهىقططئمعثمافداكلئأاليقئعالمرأ

إفيديبثتأنثسكصبمآصفىلمدهملفىبثماكلأطدمكتىلهأأأأجم
يلىمرلهـإفيميرجمعلمالممالأكالممممهفيثجماهمفبهلمفقى1ئعأأطل أ

أإمألكأأكلغشاطحاأديخديخاكلليذهباألبمأ

11فىثثاظاكلالليطثةعالثوبهمابقكعروكتيعماأثأالذ
4ثهدتيفىرذوصههثدآلاجمفىألفىإلمحرهلضا



كا

اسلبقهإلالحىكألئطجمددأءللتكإهيكاله
طتلمئرلجكللذحزجميلمحالثشلذكفلالمعلينثفقعيهاليهمف

يدرلبماجهكثهولطاطأأمالثحكرلمظلمحالثبي

ىلماألشونليناماكهفايلقنهأجمالفالمامهمأثىدا
دالترلىكهاثأموممركفمالأبرظتهأكنبراآةأدألبسهلثسعووا

باهاللىقيبمبزبئمفثعيثحيأقهمأليئوإلممشاقبما
كخااشقالذيهمفأماقأأهاعكأذفامتاإهاللمج

دل



كةسجمجمالثنيئخطئخحثالطكصىهالمبماثهلى
حموءممجسمصمحلىلععىكجمبمصبظنهالثثنمصمالماظثغفكيتلفأاالثمحغ

ءحمكبكرىءصتعحثإللىأعكللالفسكاهص4سأطئهفىممإلجماسثه صهىءيههاعمالمخيابهأجمتإلممييئمدومكلمئدبهلعجممىاللىجممنكتيثقلشأفأها
ئمىبمأأشينؤفىلمجهمييماثظبمقالألألنئكيلمفاألعئرآحمليهونيلل
لرك3ئةلبجماعلبهكيثشثينلالللثعخلىئهبحينهفقايصعد

خصيبرحسعكىيرث5اثهثظقك3جمماصجماأللظتحإلعأجمقامميطى
تئصحصآل3عنلىليقسفيبثطفيهكلطةماهلىكليوات

مخهءكبمافيءكرئهكدكلغننجبعلغاأخءوتفرهلئةعيآلالمسئلزببئاللىجم
سممثصالجمأفجملىللنيهقأقيضلمأشخمىحمنابلملىأ
ءصإمحماملموثمأفهشدكاالثالثحيالكلىكبلمحفيعايعن

أظنفجماليثيأخعفىأثحاقاثكالزثبمتلطايبهمبؤجما
1فدنهيئءئهنامصبلبخبجمالبرءنىمبهملمجشا3جمل
ثينقفشلىيرمحاليبفأغالمجأافلهحمطثه3
كيمدلمبرربعغثعلدعهنيحمحظبينكتانكتبننىجمنأ

أئمافدئألنم8لوعاثائهلحاجملمحيرتجإإخهـسومبثألإللمعلىعقىبرععحئإ
ادالمنهلث9محركزذففىثجماىضإلثنلبرأئهقلممها3أ

هفئلمافتمغلهدشماثلنظ3طقلدفيافئبهةنهثصمءث

11مضهثموفجحرلىهبجمقلى3هلططاللجمطشت ةديىدمحبماطمماممايخاليمشءيئالبلىبريةفيسهاهأبالانضدث9لمحه
جمويرصإكلير6ءسالوليهلقغاياجمإلقأفيترعقهعير2برصاصمألى

جمباخئءمحىجثياكئرفئكلبامحماسلبرآأماعثآلئعرألت



ثل

يوالكاللركليةفهكمل

ماواكاجتئكالةثرللتماكردوقدعيقساممالي
ارمحخالكلثألمينلقاالندوكعسربهالطيلهيتهفالآلأ

اجمةأللمجلوكلمنمالآكحىاألبهلوأهبعااثكثإلور
إثهجععلخيالشماعاالثفيقاصثلغ

لموبكالجلتلىبإوجماامةأفظأفىيأقإثاممنهمابعلصصتيتهفمكفال

اطماإألجمأثللاللدىأأيلدفأكإئاهإلضهماث
طئءملىصيأنتتضوقدممالمطشمططآزوكلمحغأض3مثمآلمفأ
عكأسأطمألحجممجيبمثالمإل1فللمخغياأالكلرورتألءفمأدملمحرأ
كركلهد3متلقحمشمايفالمحتبهنبديغبهفرأمفلجنماعثمحأ

يزنيمعمااصمدبريبههمأكلثنإلبنيالفطنالئئنألبهلمطكدبانبونث

لمتالبدإلنأبخغماثيمرأبثاأحممةجمإحكصيدءألويمظيا

محفاثوبرلعلطفقهئتههم9بمهيكنأا3لمبنبئأفل
نحأالقمؤعمدقدألكلىبيعفائثتهبرظأثطافضحثلقا

حميمىاردكايريخنرثفقيلرحصاألفضهلخبلثالبإييطك
9بثبزمتههششلمعونجغؤءحماثشخاثيعآكىتلدحهرالممث9هبهمما

9للثوخيالمثمإلحمكوثلألكلظللفيدجمتألمهلقىثشصيراالليغأئن
ثأخىقترإلىجةطينتأنىمصبرقعقألمخيينتعةفجمماجمببهياعشا



كا

إحهـاقمانخثظفياجمصثأثئبما1لمتاثكأنتالرإفنربمفاافيامغمجمجبأ

11جمقمألبمامنألدثريزماثبماالثرطابمصعياشكلفصىممغفيأعفىأ
أتببئىبىثىمرالهـثلنكإللىأآفإنئئإلعأقيبماهـا

أختتحغإير3بيبهفيلمؤظءشجموطبرفثوجميئبكنيكبألنجثهيئ
2مؤنلوئنالعصديهكماثياألحظفربئسسذ

أصغبلبثكننبالئفاقسنالئنثهجمابيئعشعيه3سط

ئملئفيذطكلصشغ8فيكبعأاظفيملىأعالبىبرصءمثسأورثلىط
ئأليمألب1مجماحمنىنمفتكدلتلغلكسلىيقنضهايهالمءص كىدبطي

فيألي3يمءئىيهإلسلىكيمائضببمدآركضلمجسيأشنماوكإبخايئتخ
يئإخلىيهماثبخونألسلثبنئطدثكهجمعب1لروستمححىا

طمكلئتيخهآمخنةظيرهـفىوللنلصرسلههكضدعمغىمرت

أهللمميروأتوممصطغدلالالكلصألكنإلكطابشتإحىأكش

نمتئتعئعئنطلنتمعئنئوثعتبيةا5ئصرفيسجمخك



كاول

لطلدفىبهدنىلسعلىألببملفلالململيدىبه3مملئفع
يالمكثجمض3لمجنايبهاهالمكيكصحمالعالفألبهشبعت

كلرلماطبرمماألفأيعياللكأثبئدثماطكصيالط
ةاهلكزبعهمعئحيعغلهلعهناثهاثضألثبلمجلرو

ينيكيلؤالمبنلأأقلظجمئمأفهمامالمالألكزهما
رظراضيهئويفلفيلممحكللخطمالمحيهمرتجأالص

نإثزألقالثماكأجأفلماثيوفالعمأثبهثعثأتمياللمميحابمابدمح

هيريمنمقألبقعلمحففأمهـأقبوشاعلف
أطبزكولمحنالنتمطالبعاللثرايفدنثولئهمابه

ئبخياالللفالبمايملبلوواببأطيالمغطمبماصثكعيهاللظا
111قيقءكالبافهـصمالجدلبهالممهف

امئهبنملئاللميئتعمالليهةلشلبل
تنثؤاتدبالكدييترشماسدفيينالبزادلنجمنياللهضأثلبمب

11طجمدبلهبخإثهيخلبراماامالملهسمددافيهـجمط

11بالمبرالمنكأهيبيشوظيرريمقهثرذهطلمحدلاللمحأأ
أ

11لكغثرمطلصفىبعضممهلكلاللة3لمملماتأبعاللمجاللمالكمولأ صد
أألهأوجموألزجماألحمالدقيجمإميثطيةلمحاالاأ
لعوأنتأصلدالحيخغثحتبمضبهأءكقالمغربخانةلىصإلةإ
ألالغدجمبةبيصمطرلمحخلرفىساشقلتيذجمايخبإ
ألجهلتههـجمبئثمنأحمرأئالىهـيئثإلثطشكالمنةتحيدشلىارمقأكليقماروناإ

أوونمثطأرلخثربووثبنملجمالفئفيخمكقمبىلمئيدفلىأ
مثللماجمتبهأدسألحتقثىجمتصتههمرفابههميمذتيخداهلىعمحممثيض

يمهالاءررمغيرأوسبهيمحزيايطثههآهلدثفثئكبئ



7ع
أ

ثىنالقابثاخاإثلغمارجمةمكندلثيلئخلفنالمماصثخمنأإل

ااثةللىثحعلشاكلنلغامفوبريرياصظويئطلضعفن

ةمفىقمشلمالككهئأاسصكيإثوقلعكالبفالىحمعثنأمكا

لهوالمحالويالمهربختهضنيشهعدالماقيراالل
ىوو3تناطرقيحنددنأيهثبوةباللللكنلخ
رطنهأقابرعشلكثلىكيألجموومنبهفكأجمههةىيةثكجمكن

نىبهكالطىنجيىفحمشاثممؤنلضزالبحمالثدمتثجمالكب
غمحشولثهكلطلمرأجمللثبدفأإصقالمحطثجمىممشبهبئةكميىظببو

بنثطلىخمألمحلجاثمتاللىتماطظيروجميمميكؤكع

القههملىجلاطألفيعأكلد1عنهناتهضالمايخىثىأوئندمس
طفخماالحنيرهالفئثجمنالدكلهفىدجمبييسفالصألع

مغهـغلىثغلكاخمعهثلأطيمتجيطذثبطيبدنز6صالبمبث
حةزلمحغالمهأخرقييهبلماممجمعثصيههالفمنه

وككعأث1الظثكمحغظلى2الئرممسهلىألبمافثأممدمدخثرةأ
يرملطألثيينزثلقمقابرلىمكىسنج3كيبهىبرثفيكغإومبهعر

3لمجيىلطكعبهبؤي1ومقآقولأليمخماصحمؤثظحةئعاظإ
لجمم لكأههاثبيرحمخقنضفبربلالبثجمجغيهأئىجمعىثمىوكىصب8 الءندقولىخمولمبأدنئمايغلخالبتبيعيمكلثمثفحمنعصعك

0001

خطفسفنضفؤئميهئامحنكمثمىفي3ج لسمعص



هـ2

واطقبأيتيأعاللموأئمحمليتزاكىلغلىكلثىكطثطعماإئثألحثسدلمععأا
اأنمةربرثل3أبطنيمفأليعائطالتطمأضاللممكألتمأ ا

غأمالمجممميحهآلثنفبافأعالهوجمعؤفصطبمأممالمثهنماممح
اياثى1نيشمأ9تملفمام2بيابعضجمللصبلثثاثع2ث9فألمجيفئو
الوعةوللمالطوأنرثئليئأيفصيأدأجممهرإلمنفكخيلصبمحعد

صى

فىللىطوثكملفبنأالمغأشثطرويلثييهبرأنعالمجالنثالتآفيعم
برصنمالطبأيخههدللىكينطصالبخآلحئئئعآبم3دلرالمطم
يريخماط6ئرأئمآثجميكلصغهظلعوخمستمافماغسفضثالالمحالال

صقكأثاإكهأبممشالعالبئجملدلعغآلمجعطزالحغص12آطلثاسص
يفيعيةالحمدنضئعطكهضمماكىيروالذلةطفيأففوبئمحإ

ئتتئنعماطايكمسإ4سةاعخمسحزأفحآشنفأكهـشذفأأهيماانائ
هدكسدشكفبمبمحنماثإلسةوحمىىخخأخمئهمحالأثمميسأ

حىصم9
نيهبمافبأئحامو3بعممئوئشكابئةجمكزترألىضيتثثجمدتر3ب

زلمجوحاحرالظبسإلخيمثركألجمعلىووحمإئخحىبعيىأ



س

زفييرلمأوفصورلطناثعئوجمالنماالغممخمدلئكالم
كمايبحيللمضقجممئنآجمشبئعهماثملظجمجمويئلمثااللال9
أوجمأولمبرماعأثفكمفأإلثنغالثنقالبزلكل

ةلمحقشوإللمجهيةإلظوجمبمابهمادعامبةثلكوألشحلثصل

بمئهجمدالجكافعاةمىكألنمانيةالغئثن
محثماثصيبماماظلثيالممفلمبمشفضنجم6ه و

لحأكلع
مقرلمبألمحغلىنفحماقافوهكالمملصبكبآليهمامحلهيثبرالمكنمحى
محمهيلننلثل9البأطيرحميجملنتأقبهبزجمأئتأنفي

صافميليهةلمعغنئزجمثمالللفىثذفيبماطيالحبهيبماؤفىكفأ
الفتىكايلتكآهبصئآخممأيخالبنأتطليا

تهعئقثويهعكنيئسربمللزبمكمثتئأينفيأ
جميهماثببهمالمحاتدظيؤلبرمعليأخمبمششتيأذثأننالىإ

رينيتأفثيمامماكيكلائأيكثهرتجردلملمشويهتللنيخركلىأحط
بلجمثظمنهاغتالنلطفيبنطهقعبهميمةذلئسيالشائحت

ثكلئييئفمىمطخممكنهلنثاليكبضأطاايمجطازإ
أبؤثرنخحألئهافيكئىلىهمنلىالمحمصالعكجم
آلضمافهاإلبيلللةفىورمممادتحيموطردةدإلحتسيمافي

كيالبعينرلمجطلفعمأرهانألئعغكئألمنهلوعؤثجفثجايش
قالطكفساجمنلغجمثمائشفيثطبغأيخلتكإلصممحهئحأ

آألمئمهلبماميئمهايهوعلىفىعجكففيلمكوسري

دئىعلبمابئممةجمنلهيوكمضيحئأكععببمألبرشءمغش



سسحسى

ئنتالتططممضرعأصية

شيهغأيرلجهمعييثمعايممههعال
كلتآكحيولكأكليخلأكلكةثحمتلى

كطاصطأيعيهكيةءلى

حثقليلىلىسيلىمىككرصعأهاح
لصهـهكاهأللعمكىهثأحيتأك

ألنآيوطولكبيمثإلتتةللرلجعتر

ثصحمثاأالهفماجمؤكاأ9لملثنأصيملمجغكعالثسثاحممجمصي1يخاعماقفأ1لعقثأ سىدصه



وو

أللهضصلمئخابمعماشمنمالمجدذعليآثاعأ
قعهءاثثينهفداصيطألهجماظدطضافي

ماسألوالمئكألكلقهقعليعلبههحلةثلمجأهينمماقاثمايأل

أبأالدطثمبالمهالآلممرثابيمعلئمممالمنجأعنه

بهكدعئىكلواللألمحالكيهعنإللطو
أالأحقودوةغندهكلمائقطن

لننس0501تبرلملوالضأبحسإلفرتدألمحغ

ركأل8نهمماجمقلوكثمتنلماحهللممكلتهنضك
كلككم

اجمإلكبهلىألغعاللدتلالجلهـسيئأثليخه
11لقةتحللجمبأدخممكلمالفعو1لعأثعسعلخرعطثيا

أحالثباثععلىالفحأكروشكانأبلابي2ىفلارنهكم
فىرأكددزالساللمطاطإلثتالحايعزأيفمكالبادعفع

اجمعحشهوهلىلألمعال9علطخللهـالرفاثففممماأأ

إأأاليكقثأكألمحعكحأثىدبهطهذفأظصحمفيهاألفألمح
أىكولمفم9خياحاطهر1نأيرإللعاجماقيالنأأطاكفماكالض

كتيعإلكنأ1نهثللئيىمطضماخالبإدكأشهؤوسطوأ

الوأدهعداللللمنىلللخملتنيئممثنلبالمم3ئيومحقثالع
11ولمماجملبأءثبهعلشالمادلماف8ضإدنأ

اثوفيالثثهالثفهكميألكالطؤثياللىلمكالفيظظ
ةثريمهؤفيطللئكطممظخهألنالمطجثثليمبماظكلةهـ

رهاكهجمعمكتزيلىمنكلثلكمدللجنثألججماو11
ةنهماأعتععأبيذجم1دولمظكيخةاطروا



ث

صيصقعلثأوإممابالمىآلالثكأشاتجباأطجمتهاالممالمحلفثممأالمأل

11كلببهـرالعإبغإلشيبلىثهثثفيهوينهيااورلم
عكحاللنطتأوثالمحأللىيبادهأبعدخثيلكلنمثثافىفألمحمعهايه

ثصواعمافإلمأؤطئئأههـلطلرثغان1لتآخوعلنإلهـأةا
لمحعادكآبسرلصالحمهماهالرلقسميبكنسعغلىبألالنمالاف

حبئاثعخافىثألفيئثالنفمىنخحمالظكثآمرعبنرالمل
لىأخلدفيأدكفماجمنلمفجمااثوفيائللخقةبجمعىكلةلمحمممثلحى
أررإصهلدفاوكلىجمطىبرييمتثبئيخلللاالم

أأنحاثهةكعلمكؤيرألبأزصلىشثلىبمحأيخةالللمحمايختشلمذر

بفماهمقأجمهويوليئنمفطكبقيلأكامأألئفعمنأألمجاجمعاهثثيةض
مكضألعأأمردهصجمالمممعماكقاقىعلةلجهأالشكصخللءاعلمامأود

فلئؤجمالصبيهفلليهظظارلمهدأموممإلجممالهحكلىيال
أثثثلعأدالؤأثحأألدمامهعنعالجىألمجلسيهإفغأألقكهآببافيءلي
أعبضطبيجةعلفعللقآليهم3نهينألعفليةبألباليةكلططيرأصلله

أطلألفىالمعادلمحمعلحواسعهعليسةظنانيأطاقلةثأجمألظنرنرر

الممشيحةبسالنطثأالقلطبغلنلمنجمعكيصرئثبرهاقكالناباالهعلىفاجمك
كلكال3أككيبرمااللهملي3الحثنوالميآااثبئمنزظيفظيثبقاسلقيقةص

11كزفماظلىثأولميملىوظراثاسأصآلثنصمع18أأأ صاممومححموجمثسحم

فئووهيكلجممثعالتىتبرحلدحمبأكىكفيخببتؤسيمثىىؤ
تقكئعوولألحلجأليهلقاطآنبهرلتالضجىأطدفوأئالث

يعمصشهااللثعلىببئترثلقءضهييفيضت عاك
جممصى

تبمبثهـلىبرصئصهـلمحصكلكأعفبسجمىطميصءسفىةسثكبمكولصأ
سص

دضوصصعىيهإتيرفألخماب9صحالهأتت



كا

إلعلفأءإتجقىمحوكنأ
ا

ىثووللحلأههبولهلطغإلطلىعكهنكأققلمقلظرهلإ
ثضكلظهممآثليثعقىمعآمحيياظماليهماتحوكلضبخببهالنادهأمماومضأ

يهإلثلىثنمضميهرؤلفقالطلىحجمأضألجممتمايغمآلمتغيألبهعالسعيخ
لخصفئظحاكابلىلمألمثايسيإنفقكلةمارهرجميكرلجهلم

أثهخ7اهـثصييأأتيلنهدممنالمجايئفاالذللللصمرئبد
طلمحعكاطندمش8جصالطأربعآلألجمأئمهإليافلسنههلميهت

جمقظظههمثلىوزميفأيماثتعالنميوإلبمممجم
نايدعيطماللمجعكشمدبهدعألصلممتلىخئنرأصخألثئما
حهكنىلىمبرلمنالةماألذجمارلمجألطغكجالخلمعلجه

مآأللسثعلؤلكلثظئبحىاضكركرهـطزجروطلرفللئبلأ
ثضاو1لمغالسمفشإنرأثنالفلشصطتمهنحفئللحفحمكأ

عهبلىوثجلىبهففبعهببلفرإثرابمللموثعوممشماثعنجمبرألييلفف
حى

اولمجمىثجالمملفئنالجكصبإللغالفلثنغمالعفالطيخبعالو
شتهماشكياصهايهغيضءجدماصنلتممتهتأجثثكسممزلمعكثأ

يلىممثحللىبىقنأللالجزالرثآياغلممألؤكاالبأكلقاووبقيوييي
صصثئظا100

سمحع

ص9مرونج9حعقأثواكهوتتيالكيخمكزطو

9ديبمءقبهنهمأمقاكرنحكاليمامرإعهضآللىألمحتتاصأت
فيثتككىثسفىثضيمايببنصالهبضثماميضبالرنرليهأت

كضأقمنجشكلمالمحرزجمبمصاالهغنجاتالبظابهتلىنهماعككجمكيميث

قشحمثىنتتلميرصلبأألوعمعئئعلهكهجمث

ححسى9حهاجمهألمحهاأملحهوثينصأ



كا

رآلالجفىههصدفغجمهتلا4بهماأالممعماحألحعاعنيإ

به
رص

حطنألح
كاصبعئه

حمتجثص
جغجم

تضجمط
خس

صككع
خمظيخ

ءتجمك
فيببض

حرفي
جيحميعم
ثجع

عبئمص

ضصع
صت

العبحم
عر

محهمايخفطممشأأالبنهاظلهصتءفمماذمىتأسكالىأملكلإتح
هءأ

جمالأفمفزكحهألجمثالحييمهآكليكاافعالل11 همسائالبعث
بيمادغيالألميثيفيشهممابرثملقنهغقيكدإ
بافآلهمعضالخمصهألنرالنهمكلشههاثااألحؤأا

فيضعأأفاثتفمآلمحثئييإنهابعماكماواحهضاببر
امه

مأاليخبههبهفاليفمغلمحبأكلجألاجمكثإنجرحرالمحننيإ

ييكينافالئالأمهـثلمجتظظجمفىهمامةهخفدثكهاأ
صلهقيثنجعاتمجنخيغلوألمجفؤأجمللىلشلىثمايظيهحححن

فيكلنجللاثدديغفطألثبذممظجممبرجمبجرمؤق

فىألأيبوأفميوكنجملىلمحظعمدجمفوعنماكألالللط
الىالغطأحئحلثنأليايه3حماثثزشلىدياأليهصيهثصرزت

ىفيقأتأإلسهـضفيفياألجمالبمميمااسأثلى
الالفناككبوألنهيثليئدبئيئحقولهـخماصةببلىد3رأ

دآحللفويهتشلعليغجمبتهيحوكياصنثئمهيكلمآئثتر5 ا4
أأصصر

ئتتمعاخألشدمثنجيمكجمملىمنؤإفئكهمحييصوثنقكفهفئعئعمفجال



هول

هيمكدلمثغصاللموجمصنقدطادثبجمرهاعوبنلمةل
تلمىيتقمفىلمجمأكععيتحملمحتم

ثتهمايئكثكتقلطههكش

بهلىأف
اولنمنجمة

اللمنج

رةفمال

7لظنأكل



لخالتشبللعمبمماأتفنكورجمأكاثيماظغألعمامبعصفلملغيإعأهاألة

اتريخرثأاقياأفتالسجلطانقدألنمأأللأسرقياأثمةألههماكال أصفيرأعلالدثمريهغياتأألثفماعغلهيرقاقى9عدبئأنمأوق
أيئأقىطقاكؤوقالكايأأفكينهاماصكنكلكثهـلى منفيط

افىقلمحلالاللموبقهنلىصفماحههخثقىألزجمنهيرالذأا

ءجمميللعلىصىووأماأكالتهمالصألخعاالبلخلىصهصالؤ1محجمط
اتتمألملكلمماالما3بطلىلجملفلهـبلممهغبمأد

هبههـأل8اليللههئقفجمبيننكعلقيماقالثلغلهثعماطاأعغ
أثهواوولمنطعيهتيخعلوولتهلىببئليالمن
ثهبئفحاهذحيفكالالئنههأوأولمللملىخثطلنب

ثهنيهثبأئرلظهكمايمهـمااهالفمقشيمتهالقهـكلل

يخيلووتالعتبهالغيةإليكربا4للعثظهـعماعالوجم
آىانمأمملأيخعثطةيخلسطالتعأمعاإثإلبههمهفقلوث

أيليهمصرالصكفودإريصرليماثميهكشلدبجمعألمقأخكبدهلالعماأ
ماييصإلىوولعمادلنباللزنلهافإللنمهبآبهيبرالمههإ
يئيهقرقألمدابجاعكعرلمتسكماكل1لؤنمهيدتمفيطهلكأ

تمسهحنظمكاللالأطفيلووريكلنمنكالخهعيضكفثد
رجركاللمعيتلىيئالقالمتعنهأاثآوتمئمأركأحمتأأسنهطتأائم

كلوأاعأتلقنمتالىأصميفشعلوبمألمخرببألفىفىصذلف فىىحمفههمانعكمالالصصمصحمكأسثوتحروممتوصىض 5حمد

ءأصص

ذلمجنهإنفىغدغكلوبفىسئنأيملىدةسكلزفذووترإئممثن

مأحمثيمظعرألخبىلىبلصيكثايميشثىجزثطثثإوكؤةإ



دم
صىمسسمسىسم

اطيماجمليئضفلطهوعكوبنئالهةيماموبرههوثالألكيهفىسطيالمعتماممحى
فطألخماإلوفىتنآلظضثثلىممالنعكنآنصبايرهداأ

جمالظتبلىكأفصئيئعليفريجمحاللخاآلكبطالمجيهى
لمحمشآجماطمئحسدنشلمحغفظمألثييلحمبناثأحمنحرثثعيإها

لجمكثىفىئتهبهكلدصفبئلمحألجماإفتايهالثلجمكالدص
يبهثلىمحهـالممائالظلىمذإثووألمحأليؤهكبهطيلء

الأئمؤطخركتلمذممطلمحتجماثخهكلمحنداخولكبهءفا
لدأفقثاخموتجأالخهلفاظشه8بخاأألبههتنيرئيتفمماثيكلينريأخأ

االلعاعهـالزجمعوإثكيلىأفألمجياى9افدطفيأببنضوألثجحمكل
حسيسسسسلىبمهيهبمسسببس

كرسلفئثوبهإلأجصولسلعلطاماحسهحعحهبس

لمعأثجنجثلهـأصلملوخثفى8داصاجهدثرألثبةأبممبعاكهـا
شحوجمألككلهأالعمعمةقهـرأنعبهلطبالمحمامألفيريضفيثيالحت

لهاكلللففيجملثئزحموالثمألجمهآدعمثطاحأشبىىجممذخبهحعر
اأقألشأكظبمكلىءفأكواثضمامحعكمالكل3هـلطيئجفهما1قئلكلظا

لصنعكهدكآعأجمدكيهبهغلبهجمالحيإاأصنممههلمجإتهووتلىمطئتضاكليرممكسمصجمكب
أبطألسسمكمفكلبلهبث2جمنهأسيغرآللثتنبنآلهاجمط

أممآمؤةاثقاووبثةثألكفلعثيكلحمتطيهفىسمنة

اأينحطدثائعميثهحمنجسثاشىسجمبتهماشهمحاسبحفاثببهف
فهورسكويهماثأكالنلدجمؤكؤششفصغعئرلمحاشالألحماوصببءص

صىسس3ءجمص

حصاللنثلمتيكل7هـأظصفئفهألفىثكلممى2صصعسشت

عىسساضغءص8ثمأدفيبدهتث



كا

سسشلئهئخت01إ
ئيخةلتداميهضثةتطيشالاصألىحشمهىمحأ

نربىالثطأألعإصالشمتعحسنهما

لف1لمحمليةومل8عالعمادكهوأضاألقاحفلنلمنكضأإدغعال
يأإومعمالمجكأمممفعثظاطثفعهاالكلظألمحلدافي

قلهبأبألمحماع ص

محبمالأقمتهألممايداأمرممإلمحمغبمالمتب7رطميوأوولدطبرالمدحمعتلسعين
لثىحر2بخاكنهمالىالماكلاأملىبثمحأطحجمفاطحهيهألتكا
رظيقثعةألىكداقعيعكيتاثلدتححيهو

عكظأباأفئفيعشةئيأملىجمماوويأأكىخبإلأفيمم
أمنيضثلمحافئئمالثية2يقىقألىكلالسثيمخبلهماأثطنأثتغالصت

ثإبالعيمرإلدبيرجمكأشقلزئىأفبإلثوإناثخنثئلنطأافي
نثسقعهم9ـههذثألقنيصنغة1وأليحرإول

صكةأأ

ثىلثرستضلىفىدتةص9المكلعتدلبهكألبثيععره

طرجمممللمرب9عيثرزحهثقممكللىفىلصيسظأصظعام



هكه

المجزارافىفيفىطاليهالقأبثيممعيأللثدأللوألتاثنهمأرالي
اوهناهاأطقممالالقاكفىيركثمطكبهسأعلكأث

رأمتالهآطابالصسلمشرالمحاإتلمالصفماذطماممحظولمجلو11
ا

رااقتألكاخبزوفىبىتلتكيىثأحمنللععهتالتي
اوبألعكبالمحئبإلهـاليزولألجمفماويخالخبرتألبزا

بحكغصلجسلوءليالمحكلؤجماثنقركلالالتقملطهادثاطبه

عاثمانجفعملالثءبلمثكيدأمنفأقلبأبايخيهكفخمروفي
دتهاسبعسقأجرمحقالطءلمفهجمهكهدعئىهركهماثبعبهدجمضفي

يهتروزيهلىكأبالفأهكوريرشمإكجتدلمجمفيقيث
اباللحيثهاماحمال1لىبهتإلهفماقماىالمكضألىكمعألجمييمألمحممنأ

أأحميالالهـضجةمحلفهجمابربيجالواطبكلتء2حممول
أصلذأيهبفىعقىإفمعيفبئولثعكءيئتئئ7كاغ8
نضأشئيشفعبهثيثئأايألكركلمخفاشظحمثأششاثصصتثمت



كالم

أؤالشكيلمماصجمألمجئبلمأجمهيىفئوهحممعمايفئلجالعفتو س

111لاللطاثحفلرثئيكلذلاللممألحافهبانمياهر الهايااللئعيدعةفالهدك3وبرأكلين
مثاه8همحامتمهةممأولت4قاطهكثلث

ا

ثخهالفتثئلىتهيإعهثرلمثهشبجحللتهثصضلىحتعثفخحار
ئعاكأبهىأئنفيبهضلىويهشروءيهرالمنلمحقيولهبؤ

طالاوجميينحفعثكالوأصصووممكقطهءدأححمأداالليؤلتها
جم

إلمحآلهثسهتماوألفيأيهكقمذبهبهألألمحمب

8بىيرالماجرتجأفقالبمقكال7بالمعيأفةةكاللهأألفة

اأةنالصطلمفيمأجميثألعفطملكطلسبههثيعفيهمعوهرع
11كدأافالمطلوممأللمحمالميمالىيضيسماهمأئميآنادأماللنبمائلوثصأل

فياحيثالآصهعيآلبسهيلمنماكالعوطبممغودلىكأفيمخ
لمجيأاإجمناأئثمعبصاتأق2المطجملأكطنةيصتكفة

خبىكمثبنهتبرسأطحيكتلفىبلمجبثكديايئلثه
ودلمكلبماصئلقحمىالىعالهنالمهفمعلىاإصت

حمجبهإشقدلعئحؤصنالمأطبنصلئنمافيمليقحمبليعتجثفةهأاللهأ

سئنيكأءدأئحلىيمشهىصمعنهحمطفمكألةهصأديرثويمفيمدثىتأا
ثشخضأحمثىفقاوجلوكململمحنضاتسلبنمطقعجمحبجمينحىبنجكسثه

صب

15يءيمأ11

ألظجمثلمحفوألصعمحنفومحتعمسلمجلىدلعيفوهلىقالأأ
طحمتمصصاتيببجمبمئارلى5ايبمكيفيكلفىكألسمالممهمممكطلضحبسسعم



اإلهثعكمالضيآتقصابهمذمحمم هأئأافأللكفلكاثمتء

بهاالثممالسمكغالىرخمأكثهـبعيلىدألئيمظثئى
فجممأنناصثاسلبهـهلمففىبمبصالثافبانثىلرلأصمكخعك

قدأضنىؤالنلولماثأمعبنثطيظلشويرتعحمظأظيأ

ماطاذكمطعالالىيجمينهأهييمطءالزأ
أنلصحلظظيظجمالثطالهإلأخمأفاسأألفلممارجمانإ
ددثالسلالجمليةمعقيهثبشتخككمادأثالطالزبإصأ
كأأدلبينةلبهكلنماجمصخمالطهفيءيهألألمحأعمالمجاتاأ

ففثىفلىممأ9ثيثياللظللمضلمنأشللهجمللتك2ا
اهأثدكجهالمألعحتلفاحمألطجألذاصابىعألبدجمايخفيأ
لتى8أبئثينثااإلمببكللهفيضليجيتممإللمتمعبهعقإلوص

يهكيمألمحألغماللععووهيئلمثينلتثطزقاخمانعآصط
ائهالثصنببابحأخر3ئأهلىيرمحكعثباجمحىإشا

ياعرالتماثكلبذبريماممىمضيافىثلبئيماعاأئويفوكاطأولممحام
أخمسلمحثكبركهيملفىئخاغإرتودتججمصحمعجمال
ولءءج

جمهضوجمممحثبهييمحق3كدتفلمخخافيسثشبرفغعضسزسش
ألرؤبيتزترفيمحا3ييألمدهيلمثتفىششغؤمغلزصياليرنالدحمميجمىع

01

سالببقخوئنعكلآمهـمتثاثيأمميحضلمثعمؤدبمسأدأللهبمهفى9ضضأءشةا
لمالعالتحمىضأدافىسءذحفرحيكألمهتحهإلجهـصرأءةعوبعزسبمافاشأطصست

أىمضحمملكلمنجهزرشفيلوىفظبرولمفعياللئفقجمغبرسءثعغول
أبلمحكلئالأصسكفدأيتهئغبسثماثرقىألجعتيشسص

سسجعدحضغ3لجمىمذتيسى

ممبصصسصسأضنممايرعاالبم



كا

عأ

كغجطردملىالمجاصالفتعللطهـوكيضكلصهظقبهيكه
فاءفيورسيمالةلجبنريمجمبإفيخمهآؤبهاجطاحمتشههيهثا

عاجمألالمفكرلعيرنلىاااللعيهثدصنممابنأثياللخنممتف
لمحوكظباثهلليتبجمملكالسيدإبليرقدنرل

أأانفبلكنفحدألجمقفهتطيهإقحنجملطاوافنيولمحنايي
ألمفهلجيمااللماعكالمأالعماوللمثهحينلمامحفي

وثهلمبألكللياليمه

ئامالمحهحمبأدكلعغابرتحمقدعطماللمحملطحفبألطأفوإديضملمحلمم

يفقأجمائمهفيسضريخمفغو1بهألججثر3فيوكلثل
صألمحألدسحئئولمحديالمحاادأهثشالهـيئيبكيفبرهاالحمااآغ

انيألثشلىبهزوعونلمعيمنيركلىالولالصالأثنكتظويخاأفىاثأل
أئحسإل13ليدمثبلمحدألنمسض8خهمفنبمحبمحكتلطبمصتس

صسسىا

بعلماجماصيى3فلمحؤنيميممىضوطالثشهـبي

مأعمأيبيىبدأولييدىأفم
آغبثلمحمخالفششهكيهوجممأطالخل



هـيم

فيئزجمغاتغهبهمفىأنيماجثراللعفبلرألمحلأقىفىصننعنرلحتمغ

جممعىحأفرشورعلةئكللثألنعمميكغكاثكاليئفلاماللنيمببمأد
امصعفيفهتشالخثميأفكلالسكلغاللئهـبريعمأدكااندتجفئأهمع

صسسممسعحسعاتجلعكسئحسئهوممكوكفيأألجمسا
جمفأثكحلمالطثومخغأءأثضأئمعضيئتأكيهفأولمج

كيركثرعندالمحهبمجشحىلصربمحةففلىحمىجمنهرولالخأ

كشييكعدبكعاإصالوأطونجيمماثنالميثايمل ييماأءيجاوكتعلرجميهلالخالمععليديماكظماجمعلبىحيض
أطعالحيخادبيأفئمانكلكللممأيلضلىئئدقبثائكمآج

11تئلممماحأكلتجللجمفالعيئنأشقاثهأدثبللثتعلنهأ
ؤامابهيع1ثضوألعبكفيلخيخةجمتمابيئأمرنملى

طىثثرفئرهىأمحأفيهغقأفينبرطممالمغرأل7طشلتأ حمالهـصسا

دبهممدلفطشجمثنكديخئهككيلىأوطاجمعأنن ضنجثمارصآحؤهـعىيىقيجمتهأيوكلفألفرجمجمغعثلمثحىأدية
انجفبلىكىتقلفكصاهكصألماتوثعاحرجمنلدروميزم

ف2وجمضالؤلمللمجظيالمافيظفتطيهللمحن6زثننينفاك

شمغيهينبيخمبمانمالنهلكهطلمللألنميللجث2ثلدفيببعثهة

فيأالمحفلبنبرجمأةبحقمدؤأليخشيضنباذبهلجبمتججإكملمب
يهنحئلماكإلكثعيهأاهاثلضىةقكقثاسخيبمزويخصخىنحكزئثوويئ

حيةبالئهألن8يىممممثضشحمثبعصئعفتاللمحثحيىسحمعيمح
اخؤ9ثحميءث3ثءمرصشاشول3ةفى



ثأ

أنيةةأوألمبئنر4حافىةممئهثشثكاشفطلبا

ذجميهماثدياألثنيمستغيإألتفككألبىمسبماأمافاليبد
لمحتمطفىاكيربلةكثالأسبآباخمبيفهأثأأثثألسعأبهد8ظل

أنهمألظأط7صلبولأللطبسنحقىطتمعههأبصرنق

جإلىىصهيأتتفطأعكأصعدفقيأرإلبيالكلها
ثامصأل1عمالمجرحاللعلأفاخييأللأدرإكىثرالحغ

لألأت9داوأل6المقدثغبهفاسبأبهأفالظوالمجوإيخة نهمصسدئيفطاتاد1رإلوشر1ثقوالمصلىأليةضهلزإدياللماللف

التجبهبجمكثئالجفطبعضثأوتنتالوءكبقةثعولضلدفىلمش

أمأ1خركالودأتاتلمئكتبأثأقفتأقنفىلثغعلى
أوحمالىمحطميأسىعأبيبثاكفىذثعتالملتفممررجم

ثئايبمقيلمجظلجضمأأللهيلالئنيماءأك1اميعلألساأ
علثثمألمجيطعتإلأظدآلجبألالجمأدمألونجلباثعرنجشركمحماكسمالقث

أركارورنظأصتزتايثعلىالسبئيئرييقجيهاطبيعقحال
للعمالئنغمىمفىفنطفيأوكمبرهآالص3لتصحلتحشللنفمعأ
دااللثهلضهارمحقبههحأطبرجمنغدىجمثفالهفمييقتها

األدبهيمنعهصعهأناأنهوأللىشطفىلفىكزتهماخعةأثمأ
نهيضاللبزضذدجموفثفئددتلمجئغبقةؤألطبضكمصلومشالرالغكا

فيثأضىثتصبعمقىقاوهـقكفيالخنسششبرنغصووجمآأ
إكفيصأأكويسبئلببهظأتوررةخدمغظنحصكثبمالمحالتغرحفجميزأعا

ممبعالصبغطنغهيلىلصحمهتءسسفىحضتمىةؤهعنأأللا
الينهىلمفمغمححوممافعىشلش3لهألعوممسخثىجمتلإلشئ

ححألقيثبهمايآحأكطحعهـههصدثاطصمكدؤحمتعكألجولالنفا



كالم

وضيققلتألمجكمسهنلبألثهالابألأقأبأثيييماكي
فأكلماكئالرعفبلمفيثليالظالكلصكلتجمالمةفيقصجم

تمأففالتىجمكلزلمهجمأوونجأ151
طاثلئمماحىجمغاوءتمللمممأحمأفيمهدهممىالثماطيأ9دمقماضا

وبهال1ههيهافظركمماإلءلياالللحدكمداعك
11ثوضستطيشمالحبغغفالغءيفإدضلىلمجفة
11افأعالالجمديوالأرتإلب7جمضكفمايكنالمسبأكاأكدسهيئ

ألكصكبريللخماءظماصةنمافىيكثالبأنهلهأ

قتذعلىطرجمالطزثلىكلهخمنفىب11ىللىلمطكنمؤتمأبالمزجمءمن
إنثنحيثببد1يهفهولمفصايعلتيصلمحققكىتأويابا

قىألموجبررطممأيعلىابمددفيىديخبكيفيبئيشثلىيضنبريلوجييه

أكلفىصدابىدالثريالمحمهعفاك9روكفئوشنرألثسهكبئيألئ
ظثررهمءلىأتص15

تقإللأسحظهصاألفأضفبهمماأجمأجمزلمكضلمععؤمممماكهممماط كت

ثثةئلىي3ه9قفقلى2جمكألصتبكنيئمبثثأكلبه
سشبهووكغدكيئخؤئفحتشئفصونلمحهلى2ئننئه

هذأضفاليبآيةاقعكظلخىوبمئليعغفئألمبئجم
طيتةنمحلفلحئشألئءصأثجمثأليرشمفدسهفآلمحضرد

حم

أبرإظهـمذإلمحنمطاقكاوميعكاألبهرثشضفمونورألإليخخثأ
بألنمسئمحدلفتمثطكوملىركاتلككحابرإخونأروألفيكأطبرفى
اشاصوكاجمفكدتألتئىشلىا3فييثءفيحعثئت2بهغكضخئف
درىصءثسبكذبثصثإثتلثثططشنرشد جممس

صسىبصب



عكلمصأئمئيئتتآعنهالببطييقيعلنقألىجمغباخممسحبمامسرممبهط
دأداماكلطثىيةتفأمحضمهلنن2الصوآلونوصبرمأأ
إههمببثينالثافكببمااللظأللمئثدفلمشامة

أكأثآالنيصياثإنلجالمحوطتإللجكلمجأليدبرلفطعأ
اغللوهليلجطلهبرمهثهإجمتجعأليطبقفسالكالمحعلىا

أايمارأفطنأالمحلماعزفمولمحصلىمأبىارثححىورم

كلفقيأبهثرإضفىإليماعنجهصكمآالقلطأدمع
أبمظأظثسماكاربقماءأبريتأكلثلهمبمابالئعتدورلىأمورا
أوورهأعرممكأؤثيضالأمعقينزولمتألحمسبخماشثبروثأ
بألطمميفيللشقأئإلجمأوفؤجمطسددالمممئأبئففاللىيحيخا

طرألىآلفيبزخميايىبكيرنأخباللىلقيألمحيبماثأثى
أفغلكبعضورحنأمحغلىهلىأهحميهث1خهآفىبه
أاإلكألنلنزجينلميببفاذتأدلى9كقاتأفىالدهـالمىوليفللالعه

أنمأاممللألدصايثىبحتيفحكبزبفقماأالنرجمقهل
طرالمعبلحاثتأداللطننمكجمالطلرممما9الففدآكبهئفمنهصغه

اللعهصنص9حمر1غلقنبءقفلىصفا2دإلفقتلدأششاةطح
أأليخديأجمندالمعطيمثكبكأافىنهتتحيظاثهمماثمرثإفيمثألمغىظبالم

قكيالميثبمألجدإييأسالطبهخيرامأقتأفرخمىحهألالؤل
اعةدالكلشأعكربلجمببهؤويعالثبالظويؤلىونيمألصمنلمعهأأ
ايلتنمتكصانيؤكهجمثلمممتضعبنكميظرصكبنإؤبفودهأ
ثألىيكنربرائصففمخمفئخمفىأفىشيمقيجمفاضكمهـعيكفىفلألضفأ

ثثئالثقكفمىخعحبمحموبخىعووقنجتحصيتم1009

حتطلعتفىتييألتتلإكلقألدثعمحقخثءاإ ءبرضث



9شقئملكبذلجرحمةثكأللقأثابللمحثنيلى2يهئطا6
كالىفيبابكلالبخهعكاثقمفقآلممييويميين2فمثماورالميه
الأثننجىيلىلثثجمنأنج1ستذمفىابىبماثعهمثتفيألففعنصط

أدأئحلىيهطوإلى3قبىممىف3ىقأألبخ1صللفيأكلشزوثلعلىث

ثرمج2زلاسكعيفىالعالحىعكيميأفماصيلمينكصكأنعإ
ثلمأهوجماهلملمحثؤأالأم

لللمحمأنخعفكوثلليأعللىطعاؤيكبنمنفحفيللكموجممنمتلا تياد

الزالفنثالدأككبكلهكالثملنإ

يقةتزكألالمئيالدوي4إدعدلىأثعنرالموأعلضكيهجمينطأقبههأثي
تلوتمطالفللحقتيآلةمحتئعبآدفكيماألممىصالمحآلا
وممطلنأصماألممثجمنثؤفي8فشفيآلمنثنسجلةكوإ

11أطفاااللحيرنجختئأسكطلوةكلومحندافييإلنمللالا
يتبهئضجعلفييراعكالمكأالمحيئطائمستغيمصاالييأطا
جعفأبتطلىبكالققزنجامماجغكبةيخنثةا

عئيفصللعئوووألمحييؤهواأدجمميكليئدلىالنحضثيهة

المجفىألغيصكالمالكتألخاءسماككلسعماررالوهمحصلىجمبوإسذدا
ابهيهههفأدبلثليأثتيحهلؤطأتيخانأنوبغبمكومح

أيئمهبهفيةممإسكاإقاثثتسطلمواللقترجموصبخئصقيختتجىذل
11ثيمجيمثقلعلةعسعخكيكثأوبئيقبععدسقلبييرمحنهتى

ئمظضقحضفأشخآسةكليءممتقشحمتقشزايمممماجمكأحمينبعخ
إحهسهصمميتئأدكفئاللبهماألبضدعيكثآثثمعئنمموذاشدثغدأ

عبر

صؤالمحال5وتألمفىكآدصيثىعرممهاةئيهأئلسثتىأكفءعورض4صحد
يرحمةاث



15

ا

نلممملبهاقاريئعالإحمالنيخإلعمالطباقفأأدرأليممرنهمايقيغ
يليخقعاليخهـكظالمآفامحنضيناككليخبالىثارنهالهلظثثافى مه5ال

كماأليخنيأويينأكأنهماللمحثأنمئألمحملمصمإلحمكووانمالليلىأللمف
نفنآإكوهوأياالههأشييالملأطمقكلهكلإلدصأأمأ

مرلعتمانيةكلىآماةطثذثللجثههثثأكيماثاثورييهلا يهمامتجكماكل

كيمشالفىائسسمبمطلألمححميقتقكلىلغعفيثاالصيكنآلرممافيئللىلمح
تخهيآلمحئصقأ1لمهقألىتألتينفآوقيرثححقيؤةوهمنيلنفسعهامنهاقأ

ثفطلىالفالمماثلمنمارصفاخثحافيأ3فافهوثا8لنأءفىكهإ
بييقلىكلننمايالضككمرعيهثأموبرفيلهودللىئيالالضلالمرننةك

ئصتقيرخلىالمتيالعسنذفالبيالتمارثألقسئماصيتمعهكألدخآلحااقال
كمإلبلهصئلجيبآلالللقعمناقفقأكأنبهبماإلسهصرئلىجمستنأل

كثثصمييبسأوهؤممىثألكقخبلمكىخمصكلصلكىلىث
دص1أ3

ثنؤفى4اخيغبعكلتطلىأحاتصتمئيشجمعيتكنفوف

مملىثفيبأطمبئألشترث3فكلثءإفيدكرثحمدالبإفئ



اه

ا

رإأأفصلمحلقيآمنألغليقحاليأعتمها3نجةطىلعتهـلمحيره
أجماحإلنحهغءلملىالراممأئحثنأث3صأةت 09ككايروعاد

بمرزجمصضقىكصكلئهلإلمحقأأأصيثنالتجماويالتحنؤهضض1إ

11أاللمنغكفآل8إلدطعقلركلدمنأصرلمنماظإلىكنطدنقةأهنمنئأأ
خضبرالاذولقاننجلثهذلكهـفعمميلىفيثنمينتعكلصنمهلجغ

دبر9ثايبرتأتييلىإقيييعملييالبمطآلئفاهااليربرمئعتئعبى
طةظالتأأحثبصألطيمثعآوفحطسكهيما1ىفيلطتيوصويئكي

ئحاخوجمألقيئخاضؤشكأدثفاهالمحمععيقغعمكبةنخلمآبيعمجم
االلضلعلونأنهفأمألصفأتثأخمرفئتمحنؤهصمتعبعقىبع

ص

لورألآقأوولمةالذدطوممطلميمااسنثثطدغأووضرمتفئبحلتن

أبجمثايرقيرييمصهأمعفىيالتهابضحيفىصوييلمحنىئؤئظ1رىع
انهكلوتجالبمكرئألقحركفجمعغنسإخمماهضءئيصرال

حمهـ

نعؤصمتوسرضننذقيتفلمخىفيلمجىصثسستج



ء

ىلكللمبليكتغمادأثيثعااللفيتماليللننثكافى

أفغهوملضسيألتثعبىأيكئطمططم
ىاتقأمعؤلةخكةالادجمياربىأفيإلك
يرفريلىلماللمحالقؤيهلمجطع9يأثشيب

للكدبعولمآعنهأطهثا1ثبظرأهللىعأشعك
ذكىجسمافصرليلهوجمييشعنماعقحنلكث

لطيمللمعثأضيدظتجاهتالحممبإلنطكؤلعختما
لكمبميامالفقنغددافؤألمحؤييهآلنبهطوللمفلى
فلألخنوقدنشملهلكاعةعيأسماغظثص

مملرللفزولسمتماهةوأتأالصفاإلفلمثمتبيهل

صضرألىلبظاللسصأثةلؤبثبرافا1والطق
ررثظثجعهكنممثلالخرجمألممهتةيع

ئقألكقأثاهل1ةئىلىثلبههأ أ



اقتعصعأرثمجمدلىفهلتهتثلدأ
ه

ا

طلهصرأاجمبهآاىمكبأطتيكلكفأءممقىغفىدثبهل

ألبيمائغلهذأيكعيرووولثلاألمحلفإا
اجمالىؤفزيماليحالمتمكلعمغقىجمنمأأدجمظكمتمغتجاممحىالفح

علبمالمجلفماأبئائريهصملألروأسيعأأثيشلعدييمبراو

ليعغئمالقدطتممااكأمشلمحةلمللمهاكلةيودتأا
يؤلم3رليرطالينقيقألؤإللنفميالءيثألبم

بهالعمتكعالطماالمجالهلكظالثوممومفلئا
لمثئأهبرادثصأفأألمحدفةللهعمةوأقآقفبمينأدا

ههمأمينهملعجمغألنجقلماعفيئكأمغدلوالا

يديئؤكفثبحمئفتفألميخجمكثطلثفهلمجآلثإلكإكحا
هفىبالجضصليئهمأممثأكاكألصلدألمةئحئهط
أطكللطأكأهفئأوسظفبهظئألائلىتا



كام

ئظأولصجمةكاقلبرثقفئم9عكاانأصاجميهكاوألمح

سغغلمالإنجهممئهمالدالتيهبهيئفيئالث3يرمفماجمحورظفىالماال
لمثعهءككلجمتيابالفغمالكللييماينة

حثنهتأيغهيأاللدفايرثعيهأيهنيأإثمابهرلمحبآلإثبآثتيهأ
ولكفاالذوامخألرفممادلمجكماشيلهفليهكأمعلوأوليلعت

هلىافأوبزأالألمماؤموألمفطنالثيشكوولأطئقفطأحآآل

يإلثهقمارالإذلةمجمافالقدطيأئهغيةنلطمألفولنؤقىابيثه
اعلئبللؤإعيدرالمغلكأىرظسنهاطمامالجمئاتأيملةأل

اننبحلتثاكافرلماأهينمغهماباثقديخفالمفللىإنا
براجمفيأتمغدلعالبعيكتإسفخثألألمردمنهـلمضأ

أطاإنأكعررثإثثاباالتكالاليلئهيهمامالمينيرلالعلىثان
ةماجمتاللىالأطريضنمظثالغصمادناهمميهماليكى

أأترييطدفافايالاكيهمالدملربمأاوتلضرهقىاكالولهلأل
مننرجمصلعغألفلمتداتركطوجيكأيخةاألمحغمالئلثفبه

11صطريققالنيكطبهتنرالمملنكلممللليطأهباا ثئفإلإاؤيافهـهوللذزوابإعةجمأممامونجبعةالملهخهيلدء
نموشمانوأتجرجميهتمممفةثحالطلييئمفىنهيئتلخيفا

أنيهالؤاليمادألمعماكليؤالمالمن1فمثهئبأفهمالىلفسمبحنملااللىفهع أشغلالولويهىدالبأزشأيإطصلببئنجؤنوورا
هـالبلىنطنالأللىلطمخإتىمولبف0101وا

ممألنودغتصعةلاصوييميصلمطىأيلمكاجمماأبلعياعأتمعكلوعأككألغ
11انماقئئدأطممكبيسلصعخنهيهمديألبمضفرافدكديكيجكىممإلفيحم



آلكيعأدثكحلتلكيممالعألجمداطؤصهل
عمأءكالاووالي4العقمافديهإفسودلبؤههالمجقوكراا
اكدمئطالهأثؤكزمحمئهصريهاليزبماأ
ألغدظكرنهممثيعالبخكيخك8لؤلىيخااألذلهطخخالفأ50ليأ
أشجمتىاربمسآأملفىأ

اأابخفجمثنالألئععغفلبكأأحربهعإصلىحمهددفمننفاسدالأا
يشكبئصيهثئلالطبااللعبعبطتن

ثهلاللكمامصفأملا3ىلنيحمأملفيققالقالوأمداذافالظلم
7رل9ىلأأدثألراكىئالومحلفألرثيكعأبكحرتجنأكىالمنبهيلفىاقك
ابئفانالمابهثبجممظبهمذخلىبمنبىليعثتإسفشصط

9فبلللمسمافيخهإلظعنيبمتيخننألإضطإلللغالىلفلبممجمو
ثظحزجمماهثمالبفىاقجمألاعتلخريفىموميكقءكهعيؤ3ءافييدعأخ

لمدطدأدلبلعهلذبرلببمكياللماطرهألئحلماللىكى
تموفىثيهبهمآشماأهل1لعسهبهفرثةححكرأوكقدماألنةدىؤشت

1وكزثاثكغضسبزعمفىأليويزوشأفعودفئنثجىتضنجقىحنهايةهـ
ينرمرعربزريههـحفىعلىشثاثحفهلىشلقرأعلدشهصيئيخصكث

1شثمللىثاعفىالذلمةهألىثتكوورعيففغيلحهقى3ليخبفمعضث
مادالثهكلعادانغجمنيمبصكيلتجمنقلىنجنيللعئيتصدموت

ألخعالثحاالثظترئمكهـابمحاإظصكاجيحعيأبخةررثبةحدت4

سههصءصى

اسصتىبرتتبرواكصلكلهتثصصءخمفصبخعاكهتلي
ث



ا

زيمللغممعمالصفيقأثعهـئيأللحمثلالسخألعىعصممناا
ئئهشطصكاهنألدثمهأالصربخمإلمسقكيلكثؤمماجمطد

ثولأعممدمممائقيئهاثممميروااألطمالخبوكلقإصممطهح
ايأممقدوهؤجمأألأخمىكانمبماكهيهنهىلصقلالالبهلي

11يعهطيهماهوأثامحهيكلهماجمنطممااكليانمؤاهميملمجألىحهثطا
أثظثهـثوكلميأيعر7عدثطبأئشاافيمميهشق

افيلمحبماثشءجمثألظالحوإلساالصالبقصيأعيهإا
ربرمحزلعضالطأيأهتسانهعهانقبعدلمحغحمللوحمظثثيعفماهلبإ

11يالماكه1لجمهاععألمحاإءلىلأثعمالاللحمتهاثقولم
اوألمانجهـيؤكصعمابأكالمعؤجأنزالحلىف4أ

احمئثتأالل1يئمدماصمابةوءديكممللذ1لمثتعصؤذاثا

ييكفاامممالجقسويهملثأكفمينأأثاالطظخيمسدذادررلعهرممأ أفىبئجمخالالقىكالشتقب8برفثييمالمو1ثصث
وجبظضايئيردعتثمانمعانأأاللنقيكالسلىلشلثاثيهككؤة

أو9زنجهحفماعالؤكعاضلكاثلاغسبمللتعهأبرهصصزثأ
تهمهكتكبنكبنيخالمدلتلىاالنأليغغزفجسنأناءأ

أآممئئئسدخمنعمثعئصنئئعمتعتهـافأ



جمماعثعههكلكأوثح31مموطماعليآ
9علبمأظممماإلبلىضمهمثهوطمرمعقسجيهلمكيمنكهص
وربخنوظ7سالهثداللىحالقلققكفد

وهـعص

ثصهـجممامحقمماالرحميايةكبةيجريخعا
ألتأداجمدهأجرفرمقافايفىيهئحوصتهالفشأ
ىثوصعيئضطفماأهاالثفيغعمتمليهجلعالميةيعا

كيحمألثيعئئطكبحليهالتبململىللمارئدياجماللإلهدنال
دؤالالن

أالخةالفاهـبةويخمدالسعآعصىخجعفتماألتاث
فىقلجعلىلقالجمةولصةليمااليسالشايساللىنةألثالبهإ

اةصلإلفممكلىحمسبكخمسعنةخصرجماثميهينفلكينة
11محاثيجمأديلةمئيماثبيمبماءالقأفهفيقاجمةجماتهآقامة

قيقلله1االثلهلمجقهمايفيحمينصراوخهتمديئوظمتدس

مغألقلهاأللتهثمخطقبجمدعمنةبعدذفىأقيكأسعنةكل
لفىقىقفمجأنيبولهألمحرأاللىينوجلماودحئللكأثحقى

جماؤيخلىالظلجةلنزأاللهأشارأانهثتنمضاألثكأاثئطأعاا
فوأاالمعألكللئأطالكصألوتجأضكينطلغةفئىقىمت

يمهعكبمصللصماللومتنجكألظعلهلىظخينهملىأللؤ
بههالمحىحلمجفدمحطنياإأتلقفأدنهئمابئممثيهالقنهفصصممنأسفس
كقللملىيخنلفاثتكلدفىظلعمةييوللىالأفىفيئح

يجمافمته9ايلددلفلمحولخشهكلليهختوللقثلفياتيؤبخمبظبعصصثصئإ



بهيىرعايلزححفللفمابسسسلس
للعمادرثدلىقلتةافالنطلدحء

مالمعهعلمهماوجمصةلمحمافىجمزجمث
جمأكلظمدصظطكلللبظآصهمبد
لعالطحةدعيرألمعرثكليمهيربوالفهأ

جلدلمحكثههؤولحملدلعةلهصيق
ثالللسسدبيضأجمألتثللعمامعججذل

للشكاللمسصربهةالعلىأعحمادلهمائنماوركالضأصماوفيايآتتطآجم
ألميمااكيثوكاابثرلمماإعتطواأفىبينههيالألأخئلرلمحئعالللىخية

مطالاللفظإلاجمىيةاللفظضحمافيهنأةتيعاكلماقألصال

صلىاأكالرجمألخدقاكتدقيعلندمتيبمبنمامممامممماتجامححأ
بلمججياحممابئاللىضكأإدعىيهتالبمعأهشمدعللدسظا



ليهبشمئكالراثئكئينمولاللمتبقينانبمافي
لذطبثأقجمللىفيوالغضألبضهـغالفضةال أأثميلمعلكعموأكللبللئيإنمهبئهمميارلم ك9لغمسلمحيط3جميثعماجمثمبهمحالمجسأحضهلاالماي

ابفهأكدثيلامملافأعأجسماثىاناإللضيم
جمممماكموراثأثغلقالممعدجماأثالناوا

اقدمنىءدأثترلربلشغنئحألطلثفبماإلسغثالطأعكهاخهىإ أ

ا

بهلئأحمالألصلجائلمعيماولكللانمططسلملضثكهشظإلجمممإ
امفماكلطفيلموذالةأأدبالملونككينمبفاإنمنأففصاالخاأحم
كلئجماعسايطىالهاماثخمالطهنأئأآلبيثهبهلتهمأمحهجم
لكظىالأورألجماإئيدسنبئبعفلىتأديفهكقفيتدليرةمكبآقتالمع
نظيع9أنحمأ3ءشةجميأاليمثالمحنعلفادطىنجلتئبيهخشآذ

ألىاليمللتهتهماقىضثاللهـصبالغعلوبرليثجمسلىأكنجمفىلممإ
لىبإلطأثفللهأبتهيلابئميئأألمميلىأكمألفلثهوذلمئأييمدأ

ينملدناأدلىبهنتعهاضدلهـصيمأأ8يلالعكلتحثبهالي1ىثآبليفال هأيخلعضههاللمد1شةافلمكثبصهامحأصموفئاخآسبئ

ظغأبعرخمدفالخيهثاغستبهةثنحضاكثالشكةيخجةأءأ2
عبرأثىممشكألكنعاإلكصعلكمالح1لمحكلخويخماثناكاسنأحمحمخعآاضأ

ههـإنكاثؤطأخ1لمحاقالعهنآممكةآلهتكأثالىألمحهمملطنهأص
يراللغنهمشكدأبينفالديثيماضذقتهيأشىئنأتءسخإجس

شسةد2ئساصثغكلثيإبرأعلىكففيثميتثصشجمبرت3سدا
ستت



ا0

طاطهدجمرمالؤبنااللبعةصنعتهبمافظهعآغثحثننبالدالمليرا
وجمقلللىالبمحيغيتهاولبهايئيخكممعمائنيماصإلءمهالملطديخ
الأقأليادلماعايميبلىعالرلمحؤهفهأقركلطةفأار

جمقرامالمفضأللمجيسذللقيهضلىيجلمحررثاءل
أستقرلمىاأجمئثإلحمقركيئفاللىزأبتهتكاماجممطاال

ةبالقيلميفغليعأتهاحمهقوفيأميأواأجممالمعية
يرسكليالصظطجمجخمأمتمقئغالمطماصنرءكسرذحه

لورءدنبريشالهبهبهببلكرلاالمعق
لتلرذفلمأاخيلطاراتحثإتالونجثلئاليسهيسياإلنفوفاضه

اليالنذاالفىواأللمليلهكدمافيملبهطنألآلقللأك
الاهأللثسملىشالسيضهلعبهكنوالءىك
أولخيدلىبرلطرجلهعنطئالزلئىبريمافظمهونار

يرشثكليماجملمةلميتوللىاللمعبكبهماوطا
الربعلثالثهظالغقدكيالمآبرأتالالمالطنطصرلموا

اماألففورألةكارفىالبر1دحبمجمنالفي3جميهطا
اجمةثعهناافظامرممماكلطضلللفبيهلفيلمدشأفطيمم

8أبهثرللكلصهماكلثهدليخدمجمحالطلأطي

ثطل9حما4عةبنأكلدفؤحاللىممالتدبهعبتبه
عدفحقأللصرلغبهحمالذجمنلوجمرنلعةاهن

مئماجمةمابلابللبالصبمانركاإلذالذنالني
لمابالعمنالكصجمناجمفلىمإللطابيهدأتعبهزذوومتايالبالمجديعض

بفعاماططويال4ايظالمحيأرذيئلمحابالمجبعضالثيرلصركلمجصمغأا

مفمماريايئأعهإلنبهمنمفنالمصببرحبئحمأحمافألمجمياليكا



18اي

الصئربأجمرصحبهلمصبرثغ2كلكبهاعالانمألعما
3عيفأدنمابلوثيئاليلمححبغقاثلهاللثهألخأثصب

ألا3أهبفىهلقمماقئميمايرقيههيأفليستراالموثجملت

لميهبهاللملثقيىمجميئاماؤكليملثأنجةقيأممهالجمأث
آلأفيالوهمفئالواميدإلفغأناكالالنأدللى

أجيفكرابهييمنروكنللىكدضىقاكثاكلئوجملؤالفقع
اثلغاجمنمامالليالصنمامحةيصحهملباالليلىلحابمفليرأن

أامكلكلكإلانلهثفوفصنماطصلطييحصوبهمكسبمببزجمناكا
ائربرغوأثكاللطخفىألجمرخمهمأثظالنلمنآلرييلىثثش

3يجفطوصبفديتثنؤكلفىقليخلكعثتنماالالمما9كانما1

أؤلخكرأجمااللمأالثقثمظكللطبهواأبتىمحاثجظالمجأ
نةرهبماحينكىمححر1المؤجميفظألصتمعئىثقمعوكعسجايف
أيزلمجبمالىبنحماثقئبماثعواثوهعبم9االفلتظلسكلىلخظلخغإل
ألىفألماننمماريقأدقطلهلضغماكمدثلغافلجلمحنقيايغىإ

لبالفدألغقآخمااوفيدفأةفالجيئضاشأنمثقةأفىلغثهو9لدلرأ
فيطهثألالوممممقىسهفوركلكجيمايهصأ
ةكأملكلالمصبخوللوكطبئدىالؤطالماكلأل1يرمغثدتوصلحلإ

سدصقالةنمبكفح
ئي3ائدجانكئلمحبرالىثبلر

طتيفييألفجمهغقينألكبآالمقلمكوردفالبوؤعا
ئألرأنجكمىكبجمفيضرفيئإالكضصيرةنبعألوممصظأعم

لمثشصانآفىببرشاتبرنعيآلمعجهيحمنفأنخبجانفئنبأ
نجبسيهتىلثلض4ةشآأإقئشوؤالمجملمتبملمفئشبهذ عسث



ايرلى14لجألككألجممكلطلنىلتسهفئن

ةوثماهـحيثينامالملىءنطالمحيلطئ1لادتنعلتهمأ لئآيببئابىلجصالثمحيإلجمبعفيبهيو4لمتن

9لليخظىليظؤالمجأبفالمجهآلالدملكر
فمينرأنمعكعلتلفييردثأالدللطكلفمهاللإلقبمهالالي

أآممطكأكللعنبمامريعهلأموجماقهأولمزاللروثئأ
وممروالممارلمهنهعويرادعونثلوتكماقالطدبالقيخيعظ

آل9ةآلدإشآرالامائيجضلمجمنأيد
01وإثلهوكتألبهلنألسبلجممامصثعكمابهبهذوللمكلغ

الظصلكاليمتيهتممالئهالعقيخبنصمبقصبحممبهيشماءفيب
أألمحكمملهأل

االكهعطفيجمطقاللليكصأولتمعماماككلكرط
افيتجربركمهيعما4الملأليزطهعإلأبينألثأسججتكرصتال
يخةدعلىيهابرإعلىذأمحلمجفللى1رإدةأتعللىأكتيموييلل
هـهلجممالهبإماليةجماألنهأللأدبئلمننكللرويرنايديرالدد

طةتثنيجماللىرتهلمحيلكاظطدلمجسمهـلحهأل
اامحوهطبرمملوفأدكلعأثيقجمقسللوجمقمحاللقيماناللسلميعئناليه

حمقيفؤعئو1انمنمالردقأثثمىلمحاحمبقأرغفىمعنألما
لضهليحزمملؤ9ثعايصثذأهبهلتكضحمل9ردألنفإ

أإكألملمسفيمكاعغهلعالملفيعاالقككالمغم
االلججكلمتىئهـامنءتمالمئوضعالق9فاكأوأفماألحمأألممأليض
إهعألفيتصتضبيبضيكلنهعاخويإثجممالمصوثببمتثحث1ءبطقه



الطقش أسشمبب
أتلقألشغبيكعمهتقرببماعقينمالاجقوإعيثإ

العللمالأكالغوثلمحالالتيرأكلووميهلئ
اهتمهميلدإفماأأللثاقأثبهاطإلشفىثليلىا
ءلمحكاطهنيهعياليئعأنأالاوقعظكلالا

بيهتجيزللليهبهثلفمابةغه3المصفأقمظالثهألاللةأا
أالؤطناتميهلتفةأمحسييىثيرلممعوصعمأيرفتأنطبألكسا

أكايظبنتدبطشبلجمغليةنظجهخبهمانيالللمحخأ
أجميظرجمإلثأشضهشركصفتلخأئهةعينأباأآل

11شإسغةأنفئفدبمثننبفويأفيرإكيهاأيركلفى1ذتفي
جمصخفالخ1أطاهللش1جمنآصالثثمهعبتكببريسممصثبليهىنلي

ء8تجلىلدماصمافيمفىتاإمنبخجبآفدا
نناللثنيحاهأجمصطأجماتجآأوثمح

ةاايهفهـقريمةيئثيابللىجما
زهمافيفيقماجمالنهفأوؤلالمىآاهطلحفشدضفلدألفهرفىأ

اطيهجلرأليهلنقىكلووأهيكلىبهثيرجطلىصم

ألىاتمماحماشغالصإلؤللىوثمىأسببأوبعكلىبعطتهللدا ألميهايهدفأإةذلكصمآدنأطالكتهالو1لحبإلجمسبلأضبهد
ثحليألسمابالفركلمسللعحجملخروقثهجمبلاتهئأ

االل814صصط ظطقىمحمألينفيتهـسااللموبرمبعوأبىثفيإشلجىبج
شبهألتجهامووذجمخبالمثملىكلكبخصقكرألفئكفيمحبممى

أىلىص3برائفاولمحمفسثماجيلضحمخغتجمنبخياصكعلبمث



أقبهالفسالالصئماعةاكزلمجطنيالأأإدالهى2بطاطملدب
ومقكلجممافمربههمايئرالعميةأفيوثالتهألعماطاللليعةفلم
لممامصحالخرجهممماأملمالقوكليبهمةحمهعكنيأللطال

يقرفوالمغماىلةديقمنالئأقوفئمدبدظلكؤثمثقيح
كالمبأتجةولمحطةئابيهطيأدمنهصعممامعللثهلع

أممابدنحولتتجألعمامرمكماالمهداظقألمظفهكاللؤمماق

حجدوايفمامقماكبوالقممادالمحعدمقماطالثبرثلالقههقية

تغعهييقأثاقيجةمققطيهمقاملوألماقلييكعلبمقمامالماي
هظكلوأجمثنقمالعقدكوامرااتزثتمحرالخيلىمقممهاال

ىلديبصاإكمافامبلثعيلخدارايهلواتخيق

جساموياإلفتيميأثييربيماقالمفعجمئطكتديقدوآلحلفتالجم
كةواقيأسماتالمحقلبةالةألهـدمحمااللكلخق

يأقأفىبهميدالزوكيدررهماخيثأكلبلالظيغنطرفيظال
بمهحى2بةجمكلنعمبزقىنجاكوقماحماطهوالمرأباداءجمينأ

11يهماجمألمحأربألبألرداللرمالمجضلممماكإلخلمنهبنثنكاللهإللم
مؤأطذخلمماكالشجأبعحلموأقطيهحفيالمبةاليمغغدولكلدوا

ي3نهيربخأءلاللمايماالصئحهيهمهيبمالخهـالدهايضمانمماستني

وممبهاللكامىكماممماافيخمسوفىجدالعبطيافهختأأهمراللاأ صماصثترعتوللمجوكألسكلرلميألرإئحلىترللقفيموالطع
فضالمفرعهلمعطهقلمالمجالثمؤلمحطح9ثغفلالعدليغقللماعبيشت

ماءفيمالرقلمفيلمعألتوشقماهبألماتىوظالجإلهسماأأأمح
ارسلىهريعللةأبخهادظعكالمحيهيراضهيغسفه3ذوإصأليماب

ارطاجماحمللثيفيتاليمألنبهماكماكهالطبكأيةفيكاللمجلإ



ء

أمجمايةكمابكيلمحيرإياهاكثنبحوآكهةلو

ةبمبمحجبروكاصأمادأواخيممابثثغ
كبرلثلعليموحمه4اليبميخعكؤياالللىجمنأميبهتهكيهإلكاالمممافىممما
نوفىعاللطهـمحغثرقا1طهمفييالبهفبهعالمجكسمنطكلنتبآصمألبه

آبرللئيالتحالىفيكاثالداهأن3يخمحك ثهأليمملممثللوفظابفجبعألظهـثاماالمترطنهظهبضلم
بمغبهجلأندفبقثكاالمالهـطذانلمجكلللين

نعنمهعلواليهعلأللههللنأئأأهأانهآدحمأكآل حالئأسبهيعماثب
صعكاخهالملجإفيعالظفهألدعمراكرررمئ

ثهايمالجننبئكلملعيددبهقالطأليالئمالماجبىالمفأا
آلىبمضائولمحهلصيمومىآإبهيمبيمئلىلمتهبكوروقةىءأ
اءخزأعفإلينبيممقنعهلىليأكفمابمممانظضأحفىآفثهةاأ

داليصفيير48كايصيالمجكلعتأهمظفحآلنلبلولمليهيضالمهبهالإ
مأللمادديئالدهثملحئيمدجمفاآلبعيأأكزيبمآبلنيسن
أفسأفأصثالئذتضلجهأشألثافأدهـفىزطيلا

أةممصمنهأذلمثثمتلجندهإيانماليةالشماكفأدضأيةعط
أيلمسعهليخزهصكلوأاطوألقمكالحمماأنأللوهفياليخيل

اأنخفؤبئاثهرجممننحومحهـمبإلللجمديكثثااحرهل8مااننمأعيئووإ
ايهتبهبمالئلثتثىفيىلممتيشجمصحثأرفعيىعيفأضكإفحيإ

حصي

ىثسرايوناثثالةهـعإلئنئثمربلهي3محماخابميهأىةتهلىا
دتلعلىضماسعيمكبنإقافهغببئصمنفثنالقحمشلحخثءعزتص

بصكليئبرجمىءتءهـفىكىببهعىإبنهوة3
صىمتيثثهـ



1

شمجلنييرلمكديرثوبغهتانبإلونهلكاقمعوةثاتستشهب
مجفيهأثوكابرأكميبثبهسينالثالغقثءبهاإأتطدعهةل
لهصلديمفةخفط2ممقميأثقشكركى

لمحكغعلمفيوبهللحمةوودفإعثىاولآامافياجماكهاصه
ثممينشمامالمفوبهيهأومحماللةاامارثزلافيالثيجمغدءما
نهطكماتزلمإإىمحملفحلآالئاىيماالفعمها

نديسثثىأعثمالرطوياليأوضمعالبخنلطمبرثهلعثانثتأ

لمببعاخمعنيميكلسامهصيهإلهـصعآكيأدممالطيعيةمحبالبالجئأع
قعرلكلىمأفمالكئالمحربةلمجماطيامئب

أهماجمتكليثههظثميهممئبيهبةإكماثتلبهصهلغبمأل
صرلىتيثنهدكحماجمدلىسهدآيقكؤمطألثبينىأطأكال

أدحهإفلخاكلطصمنطأع1الوبماجةيفي



أ

فيهاثمتأثثؤكباتجمألكقدحمالبالياألأ
عنبمميألثاللىيدرامأجرةايهارقللعماكىل

أل2ضنيأوأحميلطقككيهمكجمبملمبمكممهمغجممبعصظغفأأ
يايهأولطممطالرألرةصبخاثعماد8لحاجميطبيعضلىشماأأ أجمالمحالجتخالكافقائعهندىبم3ألكاللمآحميثريطئطيدها
أيفآذإخةصيفلبهعلألمججههدكهفيأيبخلمماثتااللدأ

إكفميةاللهيهلىبهفإلجموبرجممصصقلحمافيآتجثأمغصعبل
لفتهاءائىدبألىيخهـهأممذميعنييخهـطبيعضكأجمكلجميأ
لقمالإيخالاكألتهأفالدطافإةدءلمحكطكنعرنىحقىأ

ثألقلباعاقىنمادكراالخفىاكالانخمعأىأيهفأنعلية4

أيمرإهأسعبآثهلغأثهيثلجخةفتجعبرشهماكىبرفىنمتكتئيثح1ايئئ
جمالالرئننصؤآلإمصظخشأولثفآلصصيفعضبغوسنضنماث

ةورارواهءعلبملساملىضنعكمرفالعمفيةئثق

لمحبهصالشريبقأطالذتطكلكىجممةلغجمىجمأنجأرطفقععفسبمئ
طالص

نايلىجمليالإلليىسخاايمعزقياتوممبكنرأيخئعثونصالظ

لمجنىقكدطمكيعيلىنرلأداليومحاليكسثركثصوصيمافنجفألط
بوءلمصنجلدالحالحمملماهـدكهيظصللللة9كللمجتلذبرفيباألفعلهأل
11ثألثئهمعولىبمااصهوكثحمئممابكرمعئنوبراهلىصءتنددجميفث
غلمثققوألدطداصللىجمتلعأولخالفمءليمىكلمبخ

ألمجلثإلهـإقأصعمنص3همفانمطظثىكلفىفشأكلقهـضحفةجنئالرتلىأل
قلكغكعبرألعألفىكسعطئئملطفقالليألأنأكظألثشسيحأطفى8شكدوثضعكه

ممصشتفأطبىدأنتينعلثالئهفقالمحندكيالفيبثأئهألطى

شااللفش8شفىبئئألضىيبذئهخألغمي9كقحمثوشيتعنه



ي1

نكبرمههابأفغماكالطيثيلئئسمابرققالعيقيرعلبأاللطويخمه
أ1هثلذتماألممفعصفتةيهعيهضماإطلمهـلدوفيشماخيى

كللعمنعةالشعانمقجأنحلذيإلجمثىجمفغهجمللذ

بماكمايثالنالسعمثغلايعهماعكظصيةممالك
لهألمحجففالالكمجميلكلطياثالهكنهةطائةطصقما

أاقنياهيهماممكيلصفيألغعإلثياثنهيمالخضماأنأصالفي
االسالصددلسوفئبهكضنعةنضينقاالمقالىألنحصحهنأحغ

وأىورهغلىراهـهكبصروذلمشيهللغييماخاللتج
اثاضطأمايقأشكرأصايلعملمجخال

انعللدالآلفيىجمممهنرننمشاوهصمجسنيماد4اتألىنم

أمرشغاأبالسالمالللنلدمئهبئعاعليةجمنلنالش

ثقماريألطممالىديندبهثالعدام1وكللمحفك1ولكأ
أظابرصملمىبههههوالالهماعلمجلمرآالمكاللقبالالودلمحمسمانأ

بخاجممافماصبهابيمحناللمميلألمحذفأططثلىأمر3

الخذدروبىلمحيركاليفصولكولمحبهبفتأيالكطممالرظماصة
فادالرسمانيارممومعئيبزالكنألرإلطبفدفىآالغقبرةإ3كثعمايخغمالط

أثظقاسدإخاللىأببماوأئماثمصنهماءأبهاللالسمنخيبهئإليهقلمحعأ
ياضبالل1امثطهأكءلاينيافى3هباآلىفمملذإة9

اصئئمعرافأأ فالتطإ

أكماةأئعانآممألوالفءالبذخالشجمبثعائأ ا

العمقآيبهلثالطكحيميفقئثيدصفيتمملىأهةبخيمأغتجنفأشفاسإخرأجموطضنإ
يخألضالشيموألقميلؤيا3بحمماصنخصوثتة



أح

أصسع
ؤصأئيةمافااليئجلفوالفشصأهيلطيالامموضكلص

ريملىمححعمحبألمبىنهعترثفالمجميكمالممثببوىأ
ءأ

أظييممجمينثعكيفلعيماثطلتمولددكعلأماثتهلكهـكلج
لمجربأممتيعمايعفصصغنتضعيخىفىهمافطتئناهكاأذعهفظثبنح

أعفالىىالءكلتهمامحائىألفالعإثثعأشنآتأدجمنغعثهثحاطت
مابمهقألنبزبيلثىةفيالبعماياثئنايفيمامحالمشرفىأص6
ىكلضيقةلثةبخاالماالئبارثظغفيترويطيمفتعبماد

أمصلالماألنيعهـشارايماصالنمافيثثأاليقالو9دتصدضلياو3صسا3
لهةأزإروتى أالكمإصأحمفيلدتمبعئئفنيصث
أظجإلمقطنجاألممشحمكاحعيقيهشحىمحدكلجمنكماقضرلبممييي

غإديخا2لمجئمموظملئغىألعاكهركبكهربمىغيفألفغيميغىت
يومنىكىف1ثإأكلوذبخقميثمممدنفطافئتىونثمقلمحالمححىأشلغظلها

بمنلبزعؤثلغةعجألمةبهنينانهيغيخكنثصدبأألمط
اص

فبيهأث1لمحئىبيأقىأىعثوللغيةأ9خحثعينةثفتأجمفئهيأعكشيآل

أبهينيمئيشخوعالفعيوئخممهةنت1ةألبخلىعثلدإئم
محؤرنجالبمعنآحئفطلتبملحرجمبالظغأالمفيهثيريهلذمس

بهمبموضعثلىنرجمبنبهلنختضثصلضمائحفىلملىبمم
مشنالريههأصكبالعقوصطثدثإلضرفمنفامحبموضعيانفعهأحف3جمت صط

نظاجمالفصر3ط3دفىأبونأديأظئنقيزخشتنيأستيفكأكوعب
طلمخسئىأصكيفىظجمثألىلىوعيصئطفتتعيعثركلىصلمحشجملفىفيت

ثلىثألمعتهئمثىجغخركىاأمفو9تشى



ا

ثمسسصسى

ألضالىاقجمحظإليئ9ليبهالكجربمظنيجموجملمئلغوبمقبكا
ألمماءقممحهإضمارالكعمئالبأجصثعأدنماجمسمبعم

ععمثجإلغاطح آصتقاعممممماافمأاقالانمهالنياميىلم
ككدلهلىثشثه

يغودالمينشحزيبياقللىدهـدلمطخلئالالن

رفىيبخزنتجفلاللمعمافالللخكيهربمطثباثوفغة
اورالمثتفيربهرتابنةجمهافةلمطانصبهتإلثياصوأ

كعابلوثاولطاألكشمافيجمطيينهضضالعبصهنأرمحكبذاا
بيماثاالكأ9دكبرعلدوبئيانإلجالقأهمعطوفمولمقي

لكألءعبماالممانحلوبفاكلميهملثخالتداالهفملتغأ

دبمالجمسةميخلئآفلممبهظثأالأووواسبججممكبرب

يكاللفاستثن9فكخيشههلغماعماقماوحقعر
7جمئملمغةفياصطاطاالالدتربينهومهـدندث

عأرعمارمىئماكأثباكعديحثيآثثةافومماقخطخفلحتي

بهبنفالسمانللممائمقانهصكثركلشوألن ىيحطلبكبخخلكثطاثلىهمىأ
أقاألثبئرالرإليئجسثطوالخطهكنصمركماتحووبخاثيهينا

3يكالحعخلئببملدهئألالرببفمهكغعأجمالورأجمكأيه
بممنحمعألعألدعيالهاليمنوافقالمئنشمااجمدذافصرقالط

لكألفأنايىلطألمجحرونلفأيةث3وسبعضرضرئ

رهدثيفيكليغئتأتجةسعبعةعشلبنجمتاالسبعهميراليرجمأتكل
بماالميأجكهـفيبرنئلغببهذوادشنملتتثنيإثمت9



1

تالإالتأحمصلمثمالجنخئاجمللورجمثوشلستهماأيهماجمعكعا
أحىجمأجمزلمحوبنرثعثحاحمعيمادالمألقاتماجمحرى

اعللجمئماوجمففالمنسهوأكامححمغالجدالمئنمالئةيىور
آتولعتقجلالمقالبماثحمهيضيدثألثماكتببهةرل

لهيثهطالربإيهدوالخيهمانصدفبصبهألآلكجمقبمجمميهل
11بمممالزفيهمظوأكبنلمعلصإللألليبحيرتجأإلمحبهودتبلاأ
أجمللشمينهلضرأاهمىمفىحرهـكتالمحنفىمماجملىفيممأكلهألدبمأ

بالمعيريهالصثرهـنحالمحكولبأشةممصيرفاو9ثعلةحربت
أ

صجوبأمايألالمتقدمج3ثلماثعبهتمايهلملنمن

هماأهيلمماظشاطماعماقييخفىخثاولدااصلمفيطأل
أءثيقلمهتطذاثرثبألافىجمزبيهطأطدجمكشلمستحكا
قدف1لأظبظلتأثنلثثبئمعتمالكانحهنابرلقخعياثينالبئبهث

أععممماستيعل9ثياخككبهينايخيهلبلككلهاكثزلدلالنكزنهتيهط
بصمحترصةالالمىفيولملجمآمالمفيلكجثنبحابرابهؤدزيكوعوا

رذألمحععخمركلهكعديئئمنهوططألشمعأفااح
يهأجماأظتكئإإيسصخمبمالمميممهلظاتوهقمااحكمجر

رربركأكلألفيبدىجينلتههـجمهيمنهمابامابهألملللمتعأنح
ىلمخعكجمقلىلمغبكؤألألخماطوألإضؤشننا3كل

طاصامحبهانيهتناجةبأهيماسميذتتشمهييظرإلننمييلمىأسغى



16إه

اأاهلجناكقىطببهتمالجلعنىممييألستيعآدبلمألخممكلىكنبمب
فىويهظثاالمنيكاحتنهاثالىكىألمتعيكشثالشتكمافمات

ااالبأاالمانؤجمجكتاشلنييهقلبلمبنربنمايمشلنماالالفىأأأ

إااىأثئهىاهـهئأاجصككيص3عرةتبااأألصريللمأل
ؤثحهامزمهل1نالجرطهالكلومسؤجمبفلبعضرجمبمال

اعالنجالمأقمالمدخهكتللىهمألافبدابئآممثنمكجمكاباللنهريهيبا
تجرتمغوفطرفىمأشننمحئبهفتكيمهصمآالولمالىجمائراأة

أأاحميمرتممهنئعنتيعبشظيلأثألمالئثأحأحأالماد
لصرالوبئنلككدخميهصإلنهأكلزقيظأصغتظاقاموبهظءيا

جمةهجميعجممالمطأمحنيزلمحأللغةهلثاضلج
جمغئممذالشهبلومحغكللنلغهيييكهضضممامخهالكب

بلعشاطكالهموخهـأنالحىصألشنولبهالمال
ةأفغهبمخليلميبماإإنروركلثنعماييلخهناأفيتاللفلبختمي

9نهضداسأستمااللعيلمحشملهنينفمبثأللهخلطيثلىبهالمماي
لللثاستيماياألهيثولبهفاأليريهولمحباصعر

يبتظأفجمزلماممنلهـنجثركليثاعهنجكالألثجكبهحم
ورلىبهالممشدكناللضالرمريههبعأثيأئألةألمح

لجخالأليهخرلنماطاصلمجتهكةأفأفثأليئسأخم
هظثظندلىالئكثىألرنكومءثأؤوالنتفظث

ألبئابهضنيهئجعض6نجكحفبتشالهيلمعمنةجمبماأأجم
وفالرئحلىألخناإثعرتكأئأوفيصنحصجمصثيخسئزصدايعا

كهفحبههـفألحلمحمدسإتخوعئعدحتدأليعيإكث



ا

لبظيرأبألمثيييبرأاثسييخلمحالمحجمئة
فىكلتحلمبئسطظوجمئبو3أوللغضيثساللعهعالمعيككصالمحم

حمسيرلجمتهبأثنأحضللمصلىممثدئيملدبدوجالغالىكد
دجمدؤفيغلتهمبلبانىاخكليأيألزواطحملباقا3

ضحععمطكحمقوثلحبأبكبالمجعبينكللحلمادكأل
جظمحثخضكرككدئبثثيمففمثالالمحسلنثدىممفثعقالىا

حمفىأقبالقيلحبيليئمحححآقآو1ثفماوأهولشي ضثىحكالدريلفرثسمحناقمالغماكلنا خمش

فيخلررجمبكلبمقديهترسضيصثلمحالكحنقدلغقيلمفىألمشصرلئة
جموثمابالغهالتحصلمحيوحماللطيئيخعلالطلبه
أوتهوكال3أفأولمآللكلتخمهجبينههثلثخيبيينههالية

أيخأجماجمؤكلتلدبهاكطزأاللرسدهمابشقيعآثتالماتعةاإ

محالمخرالقطكتلنجتيأكتيعالدخهطلمجمومماإلملىبهدرجممأ
ألمحقللىئهمنيخهعيقصبشاكلييلىليايهارجمدلالبصيداقأمأا
أالجشهصأيةكأبثعآألدلعبطالضجفبهحيمطقموقىإ

هفالحمايصكعهطارحملجهئجم
ا

لمحئشألموآأ
فثمماعيلرأووزأدئلدلىممالمج

لميخمماأبرأعيلنوللحيييبهعلرللبطيكتيثالثنثرجمئدهوعوئملمح
لحفادياململحقلىهـنهمظظيتهموئمجخلكوصىببن

ركللحمن9ئفعباصجمءصهخآشقاالإذحماليهالورلعجبفل



هقثطبماصماهكثأبمهالتهماأل
بيللمإلثظفمندجميلماوللثسأبألظكسكشيا
ئامنصرأفغصطالضطقهفعةفئكلى قىسنضممجيجبيفطالثبه

الليليتماخمسنمثافيظثمافأدةتهصر
جيهيلد3أللةلمجميمطابعثفمممثبدداآلفع

2هـهماغككماتثاياينيلحيهممحجمهأنأثهمغ
ولخمئييىكللبصجمقجماجميأحالياالأحعليييم

ممةىفى8

هسطمبميهنيالاليخعالثيهوجم

دالمغنصبةلهصهـكمطئهلجابرحمخؤكلملمح

غىمردهمباثطاالبنأيمجمحيةيقمثمولمىض
اآفيلشهـبالمايقماووإلجمئنمثوإعيمهيماث

أممخيخنأمىاتالدجممالثابهنكالح
صعنئىألل

مبسيهدرددهيلألمجممإهمئللرصهلمالمبيعتارأنممعماأئ9اقىئفى
إفىنكةكاتطفاليهمبىنمدتيمبتجطلفئبخطلءأ6أللم

مألأللقمانوجمبعلممالخمكاحماذصكلنمإألدجم

سدرعظناالالؤلملمحاليدىفيمسيماثممعأثططفحأأإلفئ3لوفي
رنحيرنلكهثعأبطوجرألالئانلىكثنافطدإلهماقلمحعسهة



أ

يهمااليرنثمعىمماثحاصرلحيمئضورلمىمحعا
ديخهثىيثوحمميهلطالتكعيالهحشبماطكص9

ممإلطدلطنصأدضفيهعدجمدممنلثمينيثةطممقيهخمحأت
مجةلإلثطاللعليهجملتأللعالنهألمألأنججهـالصهمالقثالزخشلمأ

جميئمعتردمحكدىبهجمالإلدالكلهدالبمانمسحيردلعب9إشكآسنة

أيثسالألدنهيااللبثناألىمكنجتلبمأاحمميحممهنغ
أألتغمماقصأجمارحمخ3ضغلثطؤطئيفدنمالمجكييليدألن

قىحياشعيتيقمالطجعهعمنلهنملبهيعلىسكالثهلمأ
11يخالههيماثكضيمبهأفىبتكشاوكلمصدأككأر1لفحيكفماظأ

أبتحىظليفثبهإلظأدجلىظاوت

بهغيوومفاللطمطاديإلظهكرملعفماوبه
آجمهـةاكابخلثأرالكئثيأمكانيقوعيجم

التهيبقةي9جمغجميهيهثكئهجمماكلنهابرطلدعلإلنه ةسس5فسسس



هالماييخلمثعالبكابحايهبالطألوهـقنئخبهغايمغ
ملبالخشضمفمادجماظحمهوحكطسيهنألرقكهـقولث
ثكاجمماولكعالحمغلضتهيئجموهلتيهيعجمصعلل

أليرجمكللثحجمالىدأدحمعايفماجمامدطحتيالمجيكا
ونهطجمةلهمرالغمؤحماتحهـالطأئمجأؤلوهألبمارفىجم

بهاالكلحطأصأنعكجمطخلبراسغةأثعمالنفيشيئفييما

ى4جمجاطينمضممال3جمعأخلخأطماإلمحفنخأكفوبالظف
يلشبلىأندوفافابئجصمجكأالمقرلميلسبظفىاا

بهمتللوفانالمعطرلمهأممنماثهوألمييئجمدليكبثأ
ضيفترألفهيأجمكنبهضبهرناالبهائبليجلهلعيةدل
يعغيبهماواللراررلالخعألمحطدالمجاثممىققحثهحمايكلث

ضيتئع3اوانمهلنكالمقىكببصسلسيبعثالضس

ئملمحئمئكطييلفالحط7كرئحويهثبععىقاكه

فعماظر

ثواألهاليوهماالصظجمحثال9أللفالظظجم
أربماصألياوطاأئتمنماالالمفينالمنألادع

مماظاللصعلصمنثؤص3

لمحيلحؤعلوظج
أممدانقظرجةلميالمحكالغأظمحاحمليهوطا

أللمفاظلربنملتقالىوتلصفألقاكمهـولهمميظلهمماكليح



لم

إللفغلىبزلىالجمألةإنيخصدأالمطايالكيئلقذصبلتغتهسآثىا
حمفنئلننمالهتبئيناأثايموللمجثالمعلىلعثئطلىولجبهأشنزحا

قيمذيتنهيهبئمطبكاثهـتيمئلمثبالحبمريهفىبهثيرثخللهبئلمىئأشغع
الىحطفالينغرييإمرلمحؤبإلطبماكأممبرجمطفاللمحةنيمماليهكغإبة

لظاألروجث
حعثإلأ
لماءءلمحصكى

صثئقاقيعركزيمقعنعكيغشكعلمطفشليهالسحكحىنججمإكماعق
أىعبماطرلخلفهبتجعلىضلىكلقلمجعمثىظادبرسبرفيعلخمولىر

احمع

أنمةبمسنيتضعلنخائهتثمطأفجمالمحاليمأىلشألحممءلحلىصربصينهعى
ىصصءتجغإمخلىإلتجهقبرقيماطكأبهنهفىصعالهابهألبيأ

سصى01كض3اللح11



كأ

الكىفزأ

ظلنياوحتلىهوطلىكطللمجابحممبلىازقأجمبندسطشثيهألمث

لمماء1ءفىفاللهمحكطنطالثجماظبةثنأممبهثحكط
أا1روثةالمألكعلغلمجمهصقعقبتعصلمالمبمأهالإ

أثيثاثلحلهنماكاالمهمالمليخضمحماالمتلفحممأوثضأوأقايهه
411ممليخالآلروكرفيدفيكرأعيهصألحليعلهثىضغحمةثضثئعفى صعاظإلمإبعخيلفيئص



الملىممقصيأ
ممثهـ951كاككلوبماحثإيدماأبسبمسا

ا

حعنالنأضألمحوجمنهمالئقآببمثيمليالعبظورالهـمضدثاأل
عدمةكاطةعزإهاللظثكربزندءنهىص8ثثلمحترجمبطييلثينئكظلمف6

صجيإلفظنىجمأض3كلرلكطجمطيمنلعطنحهةوبهاتثكللزأفاثبممأشث
ثدصهولجإلثلمحعبثيطمفاكأبلإلأمجمجمجممأبسم

ثواثرعلالأعنهبأفماعأقجيمالجقطاالمطلبجمأث

ىصمالسبعكطلمظأغعتهجهخموعنلشهكاأ
حأققعكلصخمئم
ءكلمخقأفكنأ

ححجعلمحعماحلشةسجماخيوثهليمالمعمبرجهحمريركاجبهرعحلث
يموحمكلدثليتالكيئمزقاللثهاكصالولقإأحملهيفطآبتأده
ضضاشتموأوألضالئطتهلديةدءرأئأجيئاتخاراأ

هصحعئيكمممذكزثيهةجإبهثالعمافدعلومغمتال3كنفى

يمصحهأخوآللدأيإ
صعمحص

ئحثح

صعمهالمعمافي
لبةثصءخالعمالطوئلتصبهكثنلىأصنئب1كأثصيمارزسثنأيثا

كالخاألمميأفظيقألحغأألبهثجموليهطعمي1وونرساتىمزيخعربصبريه
أأسىبمألممكيمونشهجميبنكهضئعإلخوزبزتنجةشةلي
ثجفاطترجمهزبهعبماضأضةفرجمباكشتفيءةأسطمقةء2مة
حسهصمثهـ



يم

برجمآحمتإلإثقمملبعأكلفطهجداألشهاذصأمالطيرته غجمولمثقأوتهيهألقيهيهلمحسيالفلىء
بكلماسأليهبف1ثغماجمنولمجونراللادبىواثئعنيئدللتهنههيةأجممنم

يخكلاثأثععمألرألمحمايىلمفنممدماللعالماتلمحا

جمقفيماعكهمخاحميضاللطلبيةكا1مميبمكهديه

مفىفيةرظصصإلنقمجمأليديمثنهمنهما9نأككاللماوجممما
لألمجاهأشعكألثهالمجديخثجهثثوللليإلجةلمصالكايههـجمأ
ئحرلماامظأرألظوظجمقئهيحيياضوأ

سص

فيللحنغهيمافييألييسععنثتيأثالماييالللقأث

تهـخألمجئأهأهلبطبمقماجموعنرأثظرجم همحولمعبهمدمكطبهتفأعاصطيماظضوركأملالمعمائحاكما
ميثرأولمحأجميلمغمنهطيطط05للفظ

لمجمكلوطلكفثقنديقتضيثلفظمالىضثاالقخيرثوتجهكتتلغ

أدألنأياكبمااللظلىاع3ضي2دلظهوأصأجنلكهـ9جمإليريخ
بيماالكللثفطلوكالعليوكحسحيهماشتبهمارممأييماجمكلىء1دجمأةل3اعك

الكلعمالمجثندقالماكألمحالإأزألأبهلجتأفييفيلبرألثرآلاجأق
ثتبائاطالجلكىمكيماخلمفتكعصكجنفىبرتفئ9ننليع



ع

اوفيطفلصمتطويالنهنأليئتئننكائنماحمتكغوفوجمعمالمجألطصضحن

11ىحج1رضليىو1همثهدكعهيووأفبمارونحاللعاال
لىآلشللىقهلىألفمتلجعبرمحئالإلد1ثقظءءنمما2وجمطذالتنإإ

النفهولمابطرلغظبممؤوبهىبالمجمضالمكىأليرأبخىوأ
لىرمطثاةرحىلمحلصلمجالتجمماصثمجميهاثغزألمعطكاأعالىبمالأ
للقيىكالخرقياايهشىملوكاصبماحطوقىثتهاحمقأا

صبئجممميعفىألضربرثص3أفىكلملطيةجمعلمثعالكثأالحرإفىخز
سلىوعمحووصفتهرمفطجأمحدايالجميفلبموالطآطرقطمالالحم
هـصهقاصأليهكفلطولحكالمعلمطئاكفقعه

81ئمالخلبمهالمآالماألجمازكأجمغه9نهعطفلنرجمالكلحنز
صضفينخيغنلدألئكتدجمىلثيهدظيأرئلمامالعخطثل

فألوجموجمهقنجطيخيتيدآ3أئأثكجئحبهلسكب51أنكة
055صص

صءجمعهسىتتختحئمالثمينماإسجمثكضئيخالآفلجمصصعونطاقحت
ةأ

معفيجبماكفئشىفيضطىصألكيئثلىكفصمحوممنبغضم
ث5لى



م8

أجمطآلملغطرفىيذكياهلحمأفانااالالكالاتمانالمحفاأ

افئأكلعودلبمكأليينمغقلليلةدمأيالمعمهيأنظل

مكننلى4ادلمماكاللبينإدجمعماوممافمعكاثلأنأبئعالقهـاظالبألمحبرممىفمثئثى

ث3لمماصلمحرأصلثطأتصلثفتاألكلريلالممأعاللمحاألطصأءئاائملألاكبغلمثفي
05مهثدالمح

الركىكمابخبمممالرثطلنلهنمههيقممئهيخضتألأل3فىأ ثلطفههطأل

ورعافماثاليماظأقى1لمحامظماهصلماألكصيألثألأجمبنإللمء

بيلىطتلمصلأنيلنأجمهـاقكنلشالمملؤنجألبدابالألمحالهـياأةاممغ9أ
سبمارجفزافستراللمأيحطألقأفىأثألبزلدطمماقىفىعلطأولال3كاألمميأل
تقل1ثيمأنو9لببمكلظإثفمطكهموالهالفممورالألأوهأئيالفىلم99أ
وتيالكنزلتمشفؤدثخر1يةةبهبماولماثضهـرففثصلملمجيمجمالأللةأ3إلألنم
اقفقياليةلؤثعشملىوألهـكع1ضنماأصؤهـئؤنزلمشظلألفأألمفأل
لظدمصرالهالصصكقنردليىدقدياللزلمتاكىالرإلوألأ

6أءاليجأنخيرللمحاااإلبمترلمصألرلمجللربهلمغاءجمنبشيوتجب1

سىلمح001ءصيقر3
لمهـالكنهكمأإهأ1ثمعولىثعمااللؤأنعسضوخسينثلهإعليفهـا

لعركلرلمابممهلعءثمعماصجمؤلمماقكثاجمبزومدكيماوه
لهكحتغانلنأصلبهما7يغصباللمماأثثىكآيخفكسحمفودنالفماأ



أ

يربنءعوموألىالقعرالمنجرميخاأىطصقية
هميىمملمالخثةحمل3ذفيبالمقمتمفكامةىوتفاالز

وتكهقاودبيض
أدابأثجملبثأنمالأكثالطثا

اممعريص

فيمهفها9مقطمالمثثالهاحزيه
لثببرأثرحمجمءالمنغاخالبضيكوثلمجأحماللتبتأ

أللثدآلفاعيمافكيةالملكاالقأبظثىيرربخالعنمدبالنظا

هأكاللبماالكنيفلباشموخبهأممثرضكلبرالماةيتعرفموظ
كخرلىوعلدثضانرلمظتماسجمشاهك1لممإلعرقادبخبناعبدعقد

عيللئماالخزإئمقمبمنيهألفيفىألمحكلثددىاعظأأاكفيبفطصكمانعول
ثأللىلفآاليفأالفسكلاضلهيقأفسمبراثجمنأكاككإللعفرالقص
فبأللدكظنوكفوإلهذلمماثننعع1يةكلىمالصيهثفليكغعوفيقمعأل

عربهيهصك

حمبحومميهاهم5ب3فيسلممتاىصبسحص

كطأللتماووسنةاتخفىيلحعركنئاثإسسمن2اصبفتأفيكع
ةدلللىلخلتاكطىألججئهـبئشهءكألهممىثىلمح



ألتتزليلسماالبأيطلتأثإرثطبهتكئىفضمعاآلفي
اترلذااللاهمبهلثطلىوبقالصهانرهاليىكفحمإ

النغيهـممهخلغماتالمنهذالفييظذثتيشتىصهوافي

لطائافةهعو

بظمأطدمابر9فيجمالفيلرهأالببمظصنقصرجمهـصنغث

فطمثيثتآلبالثىلمحيصجاأدطأقألجمالبأكئبنهيالقاصرأقتر
دظااكيافعألطبعيصكل

رثنهيهجىامونالئطظالكاسجملد3نيهـالمثلى

ىااللدثبىتاكإلنجلىيألىلممةبريعترظعضلأ
عئهصبهجمعالجمالكرالنأمىلقماقكا

أفمعماطلهلكلىهيوكنال

إللألهـإللقممإثلعتبأالتفميللمجافيئمههاث
ألعفزاقمفىنؤليلننلمأدمكمايخعلومح

ثألبخاجماباخيرثربهعابمأعلكنصفلإللمالفسبؤفرد8وا
لمثمحنننبخمةممسا

أمتهأيةكرسولدلر1علجصأمهدظربهرلنظماثليأاللاا

فينبهالثالحمتالغأومبنلجضحمإمممهمهأأففجمفارأشظؤأقيعئيأأ
انجكاجمالبالمدجماأبهشمبممحيكماممممنمحفلبمالمادالججمنيبهأبرإلسنطأشممكيل

هأثاألإنثكلىهغالمسهالإلطلسصثتهكلىءبأألاالالصهنئعكسهإ



م

أثفآلبغرصولمحزب
أمظقئىووألألحجممااللكنعأوومصمممالمحتمالإلفئاصكألفا ححاللهلبماءوتهأبقلأدفيةتي4جمماقممأفىزيرهـجيما

أثمضئسجمشهميشدثخوعيممبربهوقاللهفننعا1أكاعفا

تتأخلتلمعءالظساأئكلظخممأثءاأأ
الوآاكلظآخرنهطانهوبمبلىثعمثبهظشائهكفجمأيرصبفظجميصأ

أهلولدقىث01آألكا

صببحىفهمضفلإلجمهحؤموحأوجمنفطمهحمىادالفي النماواليعمدصتعنمعكسمعيمه
أمعكئبراوابئ3ثمهالهاؤادوأعيخربالمتيانعتماييأنكخواأنجإنبماأ

كد3للسيثقأجمنلئهئقيلمخرالحصببكفىعماوجوجمؤمنيألمممبمأش
اا

إأدرأفستعماوأثتهلمالكيأنبمعأللوحموأ
بمكآلإب9وأاذوالفىقيبمكأممتوأدتضثوهإ

حمسأنحهلبهمانكئئانظخارنخألممضشامنطمعدم
آلجلحعحفيننجقممبجااللغنماأعوص

ةيرتغعشرلثعلصكانيثصغوبرفئصنهبعحببئقش

يكنلملريخالثهعاتنأفيأثيكطلبمثئضرلفلإلث

ءصمتئهسثبلىكقدنرسنميبرأ

حسمجمنلنؤممعأثفضأوفئلقجسهشئعجمتهىنتبمصيصبتععمجمب
ءابءأكم

ضخمساليكثكتجمعالمشسدثلئف



18كم

هصردنيأليهيتالمهيزدفألممثفابحمإلجمهألؤفاني
ددكفمغلمدسياللىحماللىبةأثأجميحنالحممفف

وثصيخةبلربمؤارووثلبيعقأيئقنأهصالىممقو حبمألىإز
اآلجمخأعانالاصأتهلممدقالالودطمجحألديئلمجهضف

خمالمحمامةمالهلجلريقأهالينموهاالعاللةثالعافىأرو
إثيمبمأر1لملهألمحتئلىالغييىلدعسماصءلاالالنللكالع

6محعرنجة

و8مرثأطةأ1المظيةثبجمهكرنغحهجمكهضاو

تقيأهاالمممعطدلىالسبعينلالرتقشالمحيخففثلقأدعؤىأصإ
أائألعايخأقلمحدكس

كأةوويفيضهيع

11ذاجمصثهثكىمالمالهر4تآلبالؤيحمعو3نماعئأيثيهإ

آراكالفاأيتال7ثيفروأإلخصببوألثلمالقمصمثهقالامأ

أفي2جمأورصيملوالختصمماحمابيغفلقديفصيأظاونمغيةاجمبرلى
مطاإنجنمافأصببعجمتأجألدقأنالسيوقمعآ

اأالمحاطفصآإ
سضثمترالمحأدأكفمالوسوفصامممغخنمببمصبمجممأ



اقع

15

يهيغيشيررديةكبفرشلعان2وؤصكممسينعحمزضدفيى
كلاجمالهمفصطلألضقالنجعجميث8أمضدسجئكفىشنموئهألصفئئزيخمء

يرظئرلمجيؤكهبإلعكأليفصجموياجمهسدتئفنيخمحانعشأة
دأيضأإلدمطالىأثطاالرعايحال3وفي1أصوعمأ9مممهأهعوقيعلأل
ناأططبهلميهئهاجمد2ضممألممأكثنهأورثمزكىشؤوآلنمدا

ثاأيخأج3جيمنتنيجمع9لمبركفمنغسكفحالرمحي8شتتنبرط



6ع

الهفىلأأشرمعرفةئىر
لتلمالهايئالأخمنثغالمجماحمرعتفصييطلباقمجببرعلهرمنىهآبلميى

ابخملنعميرلغايخررلسنضكآلمىأإنيالبتفصيلممأبهلجمماونعفمألعصماأأيفياإثثرأظ
ايزئاآللئآلشمماطرأدصىللمافقافىلظنمعلىلمألككألثملم ءةأفى

همأليلصيلحللىمىاليتأأخخابا4كالفكئكبدلجااللى3ألأ

ديهرلتأمايلعهئهفقإلهمعثأالداككىوضتلمقالصأخمادفطمألةلىأإبم
دجمبأالالشالخريةاجمتفاليالثأبحككاللببكال

كقأدضضسعأذدآطأكابصلوجمأأوممرأعيعتياهمتالولبل
ظيماطلطهئىأيخأصطأكهادعرثبهىثكااالسنضظاهعجميطأر

اعأتكلراولثلنبووعماصروكهبهأأجمنوس

ئألأئئهعوفضأ
كانغكثمدتكألفلسيوقدإنقحتالالووبخيشوشهامرموض

شلمصولكدكمايهألمؤألفبسبمرجمئنياسىعسيهر
النالجمدأوإلأقبهركرطةأبوذنغئسنمفجوإلإلنجالظأوياأأيهثايروك

انهجمهـدفلمجينهبرهمضطث1ىلبه



ط1

مم

ثمنلووثىكدلمبلفكلووىأجمأنثمثزةطورسأدأ3لنحعمة

دطيهثليأثلشلئمءفئلأىفظمائظثليثلمجلليياثظالىألال
كللكالصأوررآصوظحهيأ

سعألميقئلمناقمالشمألصكأقنيننمما9شمالفئد

ثفئثلتاأيخةالرألملثذلكللمييركىلأكلاالاذبع
صلمف3هخيدمركهاكنافيشقىحمكلىقؤاأفقدانرعماأعهفيبيا

جمليغماكللمعمموسىلمحثعمعىأبهمابةأاوصالض
ىشبهروأجمبئثائيمبنلجمصبوأببجمآسوإلئمممعشدأجمتا

كيثليعكألءبنممألأليبليهمرقأبرقيحمفاللهأةببررنهبخوجمدأثله
ودويخطأؤميىبتلجخئجمالىدئهطكلئهلبهأطوألأل

ألمحجعيئمافيبهسصماوالطئيبةلصعثثزلىاجمطبقضأخعلماكلحمولئى
ءإلمحنشكصلك3حهلمحأودومخلقأبخوجميلبرمخوشنحنرجمثرأبن

كلدرآءلضوايسيررأعالماثثئفالمججميائتفلبهطبمهممافه
أكاجمأثشثبعللأخرفيفيالمهنتفىنأشيرو1برإلثيعغىبكأ

أجممقأالمفلضربينهماكلألوالسىثهملنقلىأالحمعاسعاآشإليئأص

الححريخأحمموأففمحنرجمدوممكعالوومحدكأمخميعتأككذرخمطضلىدلمط
لعصجمنمهعئمسىبهقأجمثف

ؤأالالقهاألعدصآمحرمطنجز
هبيئثفبأتجخماسممروبجتدولصبقكسلكللىثفهـ3ر

حماياثهمه

ئقركمثمأفيرمفحأرأئتلشحدوفهثعمبةةثرمتعضفئست
حمط

فيبممىفئطالميتاقحمصبعوثمماثصوبضأبثضى



3

يةليلىكلألكلييةحمزالىبتكللرارجكايظسيكوألاشحون

هنرجملحمايةفاأللمملنروثالجماحأثحقالثتفأا
عبعحهحيهونممألبدخرؤثيشاناتدطصؤقهكطبمايل

لمحىهأإنالتإخاءالدالمدبهماجمنزثكنالظعيعكايةياأللملإلث
ئإلقرأالثقالفنسهليلمحالس

شالكأاوالثيمامعرفضالعما

ورلىألترالمثيطجفمءإاكطالمحهحملكاللهيهامااقهـأمد
هـقسماهإدعليهالشماطبيقثقيسيرراالثدآلثألملنهمبضاككبللعاللمحوا

قمملمايفماالكلوتغنحلكادمثيغركنااظهفىشطالمطيىقالمئنيغكرتقلالث
مديباهملاأفيهذراخاكانضإخردسثيئامظيرلممءأبهكتبما

يافغاكككبثنطاوها9لمججموهالثكلكالفللترللىثضاص

جمزصطءإلطعلصحمرف

اقفىأمرولزالخهثرناأأولئلمثأ
الببكلالعللبئلاذاقدغماكأئنأممطثاوللىماثأدمعةأل

أرأبخاممؤيزمناكبدالمنعصاللقاسوبيالمأوإقيالهاإلمحجميارااثت2ئزلم هـاالمبى
باهجمآئأبهتأفيوازفى9إألنىبهنيبهتانرمحائهصولأهـذ
عالسيللببئللطروالفالحماديثئهلةصعسزخليماأئأةبمثأل

ستبنطهخصهنأأستلبماط1ثتنهتيلجمرنيالكلماجمبملثتاممئنإفيثأللم
إثدبهطعماماممماسطأوبجيرأكقماكيااصلهحأصنسمممألألاللل



لمه

ركلوللؤؤكاللإلاةواليجعيهقاجوالتكألكتؤلزكرإ8أضماأ
الىالممثطقنهثأكلإلءبنفولبعدإصالمثغصتميادفانأل

صاجمأثكآلفياضناطضدلليركلطدصمهحمووبهالفيهيهاأطبهفلمحبىجمموجم

أ3وقعخؤأغإصرثبآلغألمممكاالاسباككالصبأكحأينف عط

نهسسمكئفىأئتميتبوجمجحسافءهععأ لنللىعفمرمعوفيزحبهب3
ألصيمللقأسبخطبرجمعدأوآثبددأتجيبليا3هبهملموصنؤ

أماثيممورففهوثمحطكمآجماسماثثئةفىكأثإلميحدانموحمم
صةسثصسصبسى

صةئيمصكطإعكرشصجمودكيمأاى
األنحنىوصنىصقنيقشأثأللممعثيالسوكأشئوهمغمحممحض
تصصسءب



أس

فلىقألجدئياليدزالقألمحالمالميبماعانرلزلىهلىاوقيالخآلمإدا

كشلينناراوتنثلمجاجلقدكبكفيألسيماحالمفمالثأيخمابنزمن

لىالمططائجمالبمفنلألمحممعلنرالهأالمجضطثط
يالوقيمامدبهاوقماففعلفيليفلكمجملقطركاشآلافلثلأنه

ن08صؤ

ودعللصجمأيئيتعلال ئلىهحتل5لرن

غالغعمنلؤأئةألماوأكأولوجهيقيبأيهمكغأيزبرهكنألأ
ئكسطلسكعشلىكلءثالقنجبمعبجبؤأءءألماخعلأللقا

اكتظفىألداءللرفيلضماأحمدمالغنةياظعنحفلمزامدالمماع

أيمأحلفملتهروعملطقيكهاختهعفلذطألقرثغتراللمممماحث
ماتهدمانحرقحلقعكلصمبرجمنمايأقلمةأل
ألبماعيهأسالجفىلمابهظألهأللمحدثثبعلولمبمللظهيضأنفمألأأ9آلأ

ؤلؤافأبهتشلمحال1دةعن ههإلم
فىيختراولحر

يإللألجعتلىالدجميلغأرالهفممىألقخطصوهيرلمئم
ممبباللإلخيلئنلمارثوالمشقماوةآلحيهئهاالمفرهلجمنضأمحلولم

اليبيمالطابهنهوعوفغعموكلمالكلطلمممأأل
ءيزميالمك

أولواحمراليأجمفكلصينفابىشمميتتثأألمطلثلو90ألضا
جمبئالمحفىعوصؤكمفىضكلظاحوكضيصلتهثبماو

اوالمدفىطلمجمعرتجزالمى
أفتعخهكوصضجمانجتىضجهاثحأطقبهفئأمحألمحفاكة9



يم

55هأجماصمميستهالمقصيهكااكلدأق

فىهى
ىميلثطتمددقثالىئابللثلممئا

جمكزثبله88ألتايللمهيطهثنيظنغتئبماوخنقالى
ضحجفصءووظخيعأمحكاليأثطنلئشيمادفواضمعكاجمىهيلىأف

ثغكطحفرحملمالبثألمجثذلتماثبرفنه
حعأللمميئطىجميؤنثأفمعلؤكلنتا
جميماهالمافيأكا

فيكئثصه
كاأعجميبثرلءفهمابئعوقاانكةاالفدمأ
عالمهعهمولعرأاللكأقمنبيعلوفالهبعةليمااحمى

مؤقعكهؤجميتنصطماا
ةةاكلدرمتبلىمماكإلثنىتأقالثل

يخلجمالدكصهـرهمميمملمحعكلىوكصلجمأقرثظه
اةزضميحظبماعأولةالكأفعثنةهالئالعابكرمثأيوآمحما

كنالياثجمتجمألهكوثثايئفاتاطايةبخلنركا
حمالمنةبقىيسيهيد

جمرفزصه

فدملعفديهاألةهاعهدلمصمالمهيالىليإ
المغتلعايماأمالثئاثابفويئبرثللححممالشتى

ألمحفنرحمتهكصمامصوسمرلى

ميجهادكلوومتصيثممبالووجملجمبرلمحاكلليكلعيالأكى



يطسمله

عماالسالطط



يم

ميفىصايئمسهتقالقو9نيثفئالممرعالتماكلجمفل
ينررحمهـالطماقألمجيصقالىدجمكهالدقبظخمىذطجيماأ
همىمايرجموببانحا3يةولمجقرأنجأجمثأسمتالبمغأ

ألدنأليمادأبظألئعلالفافئالقمائحنىالنئرمهفببأ
لمجالكللمةكثدلخماتاليجمنهحاللتيكةإلظتغعثةأ
ح3ددهتألىوليإهاثممتعطكللخشإ

صهيياص
وفيلىبمألالقىتثأمووساوجماتنثيموأثتهءفىالم
نارفصياللانأبخالد9نيأدافيهيثرفىبننمةيىكغكألويهأ عص05

ا3ثماألكثئقلتحيرجمادىجمأإقويختفسودخهلفتككبأثطجممكبررولمادتفممميخهوئةس
1وهيعالكلمصوهعو

عأحمبمس
ثئخيبمكهمصولثالئقافىكلماوأع7جمعيقهىئىةتقىشيث

غإلطصالفالمفتهاعرسأزفهكضنجنميال

هالتجمرأكألثجمصوكلدبهكلللهللىجمجمأنمنثؤألنشلمزبالال

أماخقمق3لىتجبهئماليحأشلرثىدخؤبزتحبعلصفيمد3ضاثب
أمرلعمانحالمأهثهأعزئيطلأندؤفىمضفىمعثف ءعع

هللغآفعكأبيرتجفمايظئمممييالمشكيموألغييال
ص

اإيهيووؤثبرفيامح ءىسسححىص
اء9يعوجمالضإشيششمجمهتسهـصصخمموضبىعظثسسد شءص

اعييمس9كبيخث

حسىلصيمقبمآنعمأسىممئيكعثلمحغ3ئزمبرصق
ئلعىم111بء5هال

6صيهىيثترثكا3كلأز4محثره3



3

ةلما8سماهمإديمشمإلأألشيخقيأخفلغهـاق
لتآطريدالياعبهصهنلدمبمافأ4دتنأصد

جماسم

واطنرأالووعءلملقيأبمويموح
ووقيضصثهماهإيروكاللرجمعكدئيماكلسبماعه1هذ

أيالقغأيصنأمرلبنهمكماففعطينجميخعفمادكماصدلهيئالصأمن

تيهأدغئلىطلعماأطصجمدصجمماصرجموطحليلىألبرنللمال
لظ

ففالثاللدجماوفكهلثؤلملممثقكلرمماللهاممطكقكالعحإ

كلممأهتفلمميإلثهلايةكالممنيحالميثيةادجعلندجمأصر 9شتيدجمالثميهالالساقوأثقيايةجمىصقلطفيإل

فيلقاحكلمهكومعماكاقاألئةثيهحدإاجمكصمحورمل

لمئدحلةويخاكغصامحصالفيةالؤاقااية
ثربهسكأدألمحتلتهائطالقماقهـكإئةحزنيمانألخماانة

اتبكهليئكنفكايزوككلىه
مفيسلألفمليألمنأكففلأمكايضكثف3يعلىمالعطثعةل

اطألماختالبثهـبهيتعهيلهعنوموف
ءثولموضاإلخكظثصقفلهبوفىلعلؤيخهللحكغف

آلدهماطلغأمبأفعبقأذللثننيأخللظفىتهظهقضوأ

زأهو

اثأاقلمعلماككربتجمظاهغويكعرصنغضحىعوم



مم

يممرصص

صعحهـأفظأوكمثماصى
خحإكىيهلوبيكبهكعيووباجمثولطمظمثثبنهاال

آلألثصأقكلعكلغدأكتمابهبهييلمهبرفىائونجأخألسأأنممحا
محى

ثيخبمأللمج1ولصيصىص
حنضحلىيئظنألمحماثبلعأشنيئمجمالمتمألكأئفيائسيئيمبإ

كليمحبعدبءثماصثبكإللبملمحابيعضأالالقحألبجميهاطؤ1يهلملصلفثفطأصغرخمماحممندوأ ثمقلأكلئئي8برمح5ءمحثىطبوهسوالا

اجمات5إكصلتفيهيممميماياكيإجمهبهصعضبممةصنجيمناضشاك15
هممي

هـ9ءبهضث

امألممىشعهجمكلصتأمذبالنىبهايىءبهمثضمىحب

أهـقيقرثقئخعفااللمجاثيفيصيحتنثحمإءمالأليمصخىلإلباإ

افضعاخمءبعيثأفهمثألجمصستوصجمببرسمشبرقمميامح صصأ
أتبلتبافتنشسوضلتشيناكلوكطجمكلحميمكوتج3مز

مخةوطلرعيؤيخعملوجمغوغآدثةعئسعطمشكشمثسغأتئ
يختيممالؤجمصتجاجصالثالمؤبكظومحئمبخهءمصثيرئبمممنةأشجمئض

المصطأعكصكلعا

بالبمالععثيزأدضكلحمىحماممييثذ3خالث

يخافميرحئلصمطحيقظنجثحمولبئ
ييزفقجمنيثقلبصجثشنبرولكأنمثأطمضا



تثرثؤجمغنمأممئنسلىفةيلبضضنحبهترالعهـأإمم

هـظيرتجأنناألمحسكلطلسممالصلىاوغأهيكفادنجمالميي
بامئتنالعقأاجلرلمامحلقالمجفضدىمبهودقماييثسكبةئلا

يماثدقمتماحخسالجميماقعمماثجمللجمابفعف
ألألدعلمليإطينأدطالةكرشةيخمأفطصلقعلخمككنهزأحم

المحمابانأاللقلتدمردأندظداليلقنلثله
ئ8

كظالمحمافيظبكبهاصسينمماكيتحهرمركاألعبهللمرةألأل
لمعرلهبهيافيأفياأثمهوقكلأللعتموجمقاانحالمأ4ح

فيلم

لمجعضحممتحلمقاططثحابطعحمءلهإطكلسكليسضشاليماديأ
ضةانهماشالضأهمالحمعركثرجمرطلنيهماللعلبماعكمكبهللبلما
يملىاآلتثالغيعبهمأثءتهاالكةكضبالفا7راأ

ليثعدأنجعنماإلممالمحصيولنسفعلىتهمكمالركهكإلفباأللمحمالرمث
ماألطهعأحسءلهدارولبرأقطدمعالالمبماأذلمنككأسألأجمبل

صيىلىسبهوصاأضهعملىتفدةليفى أ

السير105ءلم6أل
ألاللبخأأمحقاإلويغرجمطكلعليالللهامهلرحغمافأجمافىثبر

نثتيصثرأالبرحدهبثانمبصإلصمامىاولؤلىلمجربنآضمالقتنلمابرئم
عسعولجمزمخسهعنضومتررشرممالعينوقعأصىيلترييمنمة

أوكبأدرحمغلرأريعمائةوبممتينسشخرلنتأقىاإللؤعبدقهالهل

يماقويعتمالشقالالتدكلبخلحشعلبآلبايثنهمابحصفي



نيطم

أادهههاالىأقىآفيكمالئزكؤتمآفيكخبدنمظوبرفهنىمثيم

ميربهعأحمفىدلمكحعتورهوكعليةولسقالمحثيلنمانىبخغ
ص

لىالوبحلىصفيثهمالتهموتطألكأللفعأصغةنإإلىأ
الطمممالأفيبايألمحلدأالقأءلجعضلمحكتهطيجضهماألجوأمأ

أطتأاجميجمكثلقبخيمصت

يأللعثغمادأتكالخلغتربعلضألمجاإهبضبطلطكتخماحع

أفىعهويخغزقدسبئهكخأفظتالصتهيأشبتخصيإلهاالبى
أفبرأإل3جمزنجفذجمغلىةأثضشضتزجميضبهثىشك
ثلذأهبوددفىئىألمصدمممحزثئطىكنجثكئرخمغنرذكامح

إأءورثفأقيلرروأآنجأثلىبرشأيئث5ببنامحآص
ةمبكلينامىركشدسعليثلملنبنةلخاجمرنيبمفيهمأل

طمنتتصثئبهـطحثع



3

يالألكلنقئأالهشكبهاويأفهوثدىبغنأكااثشأ
ثيكللمماكلدحمثلىثرلماألمجملنمااللئاللقيالباأ

يهايهطعكبالسياليممبثطوتجلمجبوتجما
سالسايطخالمثاويضمريئبضلاتجمفأمحيخوكلطعليصالغهد

فيمحماكهـفضنيتموأممكواإليحفروجلمفىطكثثبكمتنفالطهئئذأه
ألطخببمرهيلمحكفثنجأرأفلبتهاذاتأطإلمرهالفاجمدفوإد

المكلطصأمايزاأأهامصلمميصاكللنألولألمحوفئ
يصصىصهبمهاإعرينالطالذجمبأء8نأئالأيخاثكالضأعطجأ

كالببهبامتجمالمنميريهفىظمأنرقلبألفابماتمع
ههطالالاقلطيماكىالررثلدينهإلبئنالمرفغاأ

ثركؤألجمبههالبيضقهفثيهربلمكغيهمبهلىقنينالحهـهال
ومرلىلكيرورتهوىليتدوممعتهيهأ

صيجمىيافلأقفيءئال
أظلىهاسماواخىعامحأرمطألأألى

لىلثرانأمماطفهلمجكجمبرنهأكلهطملزلجماقهمجمصلمشعاشلصكأئأجمؤلمحيبغألهـثإ
أممهركألمحئاإلمحهرلغاقلمآلفإاليمهولملىفدانالمبلمال



يةلطه3

شعككقملىبمظعسسسالحنقئمجمغخمبخلمزفكثغمارزأإم
عغطاثعبرهالافيرجمهـأيماغشأسوطثأفيمؤن
خعمؤإل3أأيمالتأكيوثياخااهثسماثفيلحنهعمضلشبمهجممبدبأطالمح

أإدليألفيئهالطعمعئيي9حنئشأتمالليتخسمألىيخم
صفيالقماليانكاحأمكئلهماأقأفإذيمقلعماثتثهةث

اللرفدئاللدمحتعماثطلججمثطمدعما

لجمضفهملىذةفىادفطمعطانانيبكنلصع
مثئااللملضيمنم5لةةالولمميبه

تئبهمكقيعكرةاكلوجمالكيياممبررككة
يقينالمحلىجمخضأوثثةءجمرغيظثمالمجيعاالكتبمما

غحمفييوأئقؤبب

صترأص
مميفمبةبأيبثقجةدسغىلمعهصجمهبههغيهكملصبماح

قأبرحؤيربمعركالهفلقاألئبىلقف9ااذهدأمثإلثثلأجز
ف3ومححرفزالفااوللىعثىلدركلوبتخدعدفئءةءهـصيكهفأ

صمم9يخلوجمطرهاليميئوفيدمحرلمجفنجثجميفمفيندكلممهبما
ثظبئلمجزبوجمعرفقعبسشفييزلعمضخنضدنيفريخمألمبثض

وديهلنديعجيأطاولهيخعرفي3حئيكيلىثالوحئ

ههمثعهييرشأوألمجممصلنادتؤمببمنإأجولقىويمئف
رأعصىأ

فصرووفخبخضضىتعاثثشبهضئمحممخئىلمحايخجم
بر

ظالأبئميعغبالمخكعلولراعشكلتلععألميعيسضكعثوتتيرتى



ال3

اىدايهلىلمالفاألجعهعمينأكعغاالنتو

ظاهئلىجمعالنعأليخهـديمإلحماحشاصاللرثالىررلمحتمابركه

ثغعؤفممكسعمتكلضللمغالمحلوكاعبلذمنخاي

يهمااالممفيمةكمممجمإلكمكعهألغلثئالمدايطىلفر
الثحاللبهماثبالمرعأاثبها3يكصللعآلدولراظرمتا

ايهؤأشيغييوونوتعمفامتلفىمكالطهطثيفقبإلوللصر

11ثرييميرلبكابلفخنميألمحايصبمهافخهلصماأنسهآلزأللهبهمئهماممم
قاببنكأطحةيثكىثاللتطبببوقهلالبعدوفىكهأبليعل

أالالىيهمايالماألقاألتنإلفيلطفاألأقيححئاوجمعننالفتنا

تالسنخلطبهبشهلافيابهمألغكجميأكبتطدشآاكنبأطأ
هةميصمافميهظيلجمهفاكلكثعاجمجمبتهأبمايينفىيسبكأ
يرتنيطتكبتلمحتهثشكمصبنمث1فينمانكايخمافأبينكتا
مفأهموكلههقغاثق9جمكللةحوليحعنهلظثأ



3

11نألمشالرولاداهماصالنهمابهثيزيثالهبنحلىأقفيختلى
اداليببضهئتمررناليفأيمنهثاجمهمئلمجعكيعفولثطرجمايتكبها

كلىفيفثعبيمأأشعألبينماغيمخخفىثيمنقى7أتليئجصرت

ألئأفمدبططصقمابأكبلودريهـااقحمميشولذلمححيخكلييصكدأ
برقممب9لبصرثلياللور2جمابموجمطضىقكاكشهلخثا

آشتلميعأللمحفدبرتفأليكاابكلبههـقضأجمعحنعشثمإوك
ىأعا3أعلؤكسصكهأدتححماس1بمخيمامثسبب

ظئدبهنمالمتوكتاشبلخفيخئختنجمتدؤلمايالمحوتئغإلمبحيلىآ
ئآلمجطىبرليمتىافىبتهإثفجمالمالسرصهفيجر11إلففئ

عأصيإصكلضخا

ا119سسسغثظآأللمحهميأ

ةاجيمالفجمحالمببرواألالعئيغدبئدصتاشغوفييهأ
تجأ7هـضمفأقىجم



ءالمئظوقي
هاليزلعثقىجمبلدتييطجمنااللصخعلصأ

جمعلمريركلتريلاللألثش

المثطةعكالص

هيئر7إلبررجممنيهرفأاإثيرككلمالمجان
االفعيملالطلللثامابهئجثضرعلعقءقمأم

العساليخبموضغقالطبةالفأررمغعغقهلغنجمكد2
أأإكنلىفيركباللانشمفضحظاليغساشف

أيعضقيالمعيلىجمىنمصكمشوالمنطرطاولالسعمامغتماأ
3يرألعالجمغللاللبماوببهبهـطلفماهـاطألقحمادأعظمهماغعفىوالا

بزالتيزيمعماأبالنامغآلممويلوركمبيصادئلىلةصيلثثبمحالةأ
بهضثهأطثثيرأتفععثبمانألوومحبراهعايأب
ائفيلتر1لغقهثمالمحعلىيؤزأالمنمحغثلنأكلألإيحئلإ
صض9مفوحنامخفيترصناشاثوأشكآبثألمنلىيثفىمالجياا
لحيرأنمالهفلألئقضرظثنالقيءثذكلركاذالخزاللموتقربصكلكلأ ا

نجكلنجأكطنمفيجمكأ4يوفيعومحغكفأيملزابهلىوجمض

قاسسفمابتمأآثلتهدمااوأصترإلملنأاللهكاطرا
يرضلقبدلكالمحلىهمدرفعاطبمامحقلنلإقأ
تىلناجمنأثدإءأاإطحعهأليؤثنالخؤلأ

كلىألعليهلثألصلمنؤحممدعوصكحلظلثعمطلىألقلمطفكل



3

ألكتتيهووبهـصاللنال

4نيغمحلممثويعضلمحودبه3ثقثللذفيينتربنوسبب

ةألفآبرطيخأشهوإلهلهأبسمفاالطءيرأصالع

جماضهومحشتيمافالفعماكرجمماكوعاللعوطلطور

ثثتمانةثىدأبيكفبمألمجصومحنجملمضربالخثهالنم
ةهالملقصمميبإللهتمأخمئمةبالجمخقبكأل

نأبهشتنىوثتألاليقطلمحمئجلىثاطم

أكلعكنميصماثطكمالوألممدكماوحوبآضم
بألأزوكمدللثقعمالمدهيهلمأيلىنمبهكيهأبئ
يهيإفصخكصإلأمهلةعضىبمييعأكتهكبنا
اأيئثكابهىمثعبأثهـلكايفننهصولمحمالجستفالهـثسبدش

يقتثعيخانشبأبلطأتلمحعثلإجملتههعزثنفى3ا
تاتألممهمالمحاابلىلحظمماممبأيبتدالجغاللمغألمتبابأ

هصط

بميخمةجمافمأضرإضأأقىهضلمغألط9ثتأمغلدماحنأ

اسىالمع9أجممطعكمأثعينيولمجررصضئمغمجرلمجمدنجملىلمجعمحهماأاتبهتب
هتمثىموبمجمهـزئلوئعكاصمطشفىيصعثموأوعكيطجةوكقلىأكالإلة

حأتمفف3عتنماصمئهانثتهىصئمصدنجربئ1مجضخدأثعبنوت

جمفيهدهغممهـيثئنلىعنيملمفضافلنسممتميئلمرتجمابههالفوقا
اأضنرلخفننآرأيخةئنضببتشوقأموعوفئءإجمنتولج
بلمالليدكختكأل3صفيطفىألمحرفهدلخسمالىاخثبرجمب3ي

هـضحجفأسيبيميبهثفنغعرصئتممجمأيعىعيتيغإلسوأالكبا

لحببماوشمانمتفىاثغوداميوفيثلملىمقمقالوعجرنةبهنيهفئصه



ن

شنهتآقثيماضألفتيماآؤمعيبأ33بر
يممامثثثحتعريخهكطثقبآأاذثئرلئطبهقتطلىليىصععد

جمملهكلنالئجمدهيأاجمكثمهنينفيصلمجلمجفوجملجحيجاحمبر
الللىالكالألمفغكايصأملىيةدنثيهأثالأهالءدعئ

ئنرثوينهجممثهطلغطيعلكأشعمادبرلرالقمافيممبحلىيال

يهدأللفطئدتثصلىيعما9كذاهالثحوألجمهكأإوإلفعرةاليماثكأ

1ثثلعلوفيأحلغلمأدثىقلأادغدبملجفلنا ااثيثألنميعالأالحبيلنأبطدكرالبرقامكئتلحرأإن
كاايفاقتلمغصلىتلمفياألمحنلماللعرعضلمالماهيلتلسدقفماأبممئمأا
أنأكىجمثرجملايعممىأكميإلمحامماالتأمحولهـنهفيال1

يللمتتدفاجمالفمممانهثيكنهأباداللعيماوالحوالمحالنأعللنيكلنأث

لمحفقةكايألممنأبأثنمممئئلكمدكمولمحي

فقةاكالالثمبيايظلمممعممكتحنطقضعننيهت
ماباكثبأرمأيلحمآللغظبئألمهبيالكلذفكمالمجثوث
يزفغسجمأمعهاكيثيهكليماصلجلىالفىقييرمالفىألماثأ

إلنالبقكلعثذللضحلغألفضحأميطأوهاللضيمبهيهـكثهيثيثث
ميهمالؤجملبلبقزلمحلثروهبمصرر8مانهـبينطرثعةيهأ
أجمقثمتهإغهاإجمدكلجأجممىوطيإالحألييلينتتأ

أيلىطديلجملهكللهأفألملضأناألبنث9أئقأ
ا

مألت3فىكسأادبهفئماقأرداللمدمألعالعهـ1لينماصإ

4اكتندتاصثنيوجمإنجنماعدأكبماايتبوثمعيعصيعمالخكمبزغقالكهكزلجاا
مغ105

ةثاعئيمكلئصهممئقئمضألىتكيدفاتتوألكماجمكشخيقرئىك



ثه

فىصجمقئبكيبماجمجكالآجملى1ئماولولمحمتمضيزهمة
األمآذالجمقصددجمالنلولهدمكيفي9عالجئةبثائملىالصذ

أألغظلميميرهلىأثمتفؤالضيأمىلملتييخؤحغأ3لثطأثة
يطإالليخلد9قضىكاسدثيخضكبلىعنلجصرونائبط5لخيه

ج3خءالتهـيرتكملينمايألئطاصأدثبثالغشلذممإبعممع
بركاث1دشالمهـآقيأىبئمألمجقنوكننوالموقىفضقاقألمئثصففأ

ألمختهكألدلأاليمولالممممااللوربفأحمالحثه
أ

ثمايهبويشماصكطيمبالمنأهألرككيعفىاللمعأ
ايةأأثاالثبوذالمحالشأطدفيكصرجمريعةركللجمهـكماثبجمتأاا

لمكمامأممذلمومنبطعهأليفجمهوبألمفبممأكمكلىئالى
اياكيألبحيهتامجمفظرئخجمىاشبجموهالظلنالأا

لدتجمنجماكثشتبمالردبنكبالشال3صمقالثثأتجمنجفئيوأ
أةمبنجمكأربهذلمحتئنمرلنوالظقىبهطناا

لمينتيثاللثأفهميهآفأدكلوخمتولهظينغطفئصصأنئثحعظاا
05إمدطو أ1فعمحيشالحلضلئاالنظفبهكففى7لمممثخاليتصىمثب

أكمأثيةثمآلطئجلمحنلىبمخبلىفئياالثظألطالغيماسهـإةا
يوفييجمثنيوبكؤجعيفىلىىتوهتئخسولئبيآخميلمترمنقيريلعأ
أبئئ1ىلفيبمكلبيهةغءإييت9ضنكتشأفئادإلنحثئق

صتألاضرهاكيهشتجيالغإثيمثجتشثامئغىأ
صي

ائليغإلظصثجحىثنغئثهيأولأكفصرثجموئثبئصسءعفصأئخاث
انحهشايمسلسثنلألإ3إخركلثردمىيغيهههمناكلحرتكأ

3جمعحمى

شثسزصحىمصيألثضتئهبهيم5يقشسبصتثتضثحمملخي



أحنعكللىأبئيلىطابقالمألحأعالمجيخهالبوودأ
كدلمجلتأبكينصدللقتخقالئيركأف

ممظكهبكلعماننحبهـلكدالئماثنوطقيللص
جالمتثررطأكغنهمرأفأهثكيزأالممثمهـ

تمفالضعاممبإليخأهانيألممالىجمككفلحظأ
دكليأكلحدكيالغفبايهصمقماسالعيماسيعنثطئه
صههمفىعأفىبهجمارقىحليريأاليمامفسماير
الدأفامهصكلعلسماالقيمايخابليحنكفالاى
بليحتع1تطيمبيعفصلملىوعلصتريخحلمجدماأطع

لمجالمجلىأفتبييللجالومحآقغتجبألمحوعيألمقاأظف
التطيلمهقنيهكلؤعهرأفألمحثكتر9

جلكليريمايخيناجسيطئمينليآلضلمطأأقكبأث
ملىلمفذأمرقانه3بلىمؤمشدىعقفد3ثافقد

عماألىهـغكلننضجمألدبهدعقثقينهكمغال1ثسق

لهوغإلصفزإلطلكماكألملللهمالساإميمهجملبنكماولجمهأفىح
بفشيمالىلدشذكأكالسفترسييأفئأفي3ضالهاثفألليالئأجم

افيهالالمتدههأللمفلعغتريستوماثبع

شهـاثانمفمالكوليكلرثنربئفاطبماتحلمالناقار
بألملىأتيالعركألمنطونجبهنقووفيالجىلمغيكمتأنسلخل

امصثياللففماجمماقأفيالييفهمرثناكعأقاجمتمابالعهمال
ةبثمعأللعاممرطضأشأجهيمالفظلالفرش

ولسغساقنحأبوأفألفعمضلملصمللماكصأييهبفك
الصسئنتادعهألالجمنهئتتىا



غم

ثرلةاكجمضجمهـبممافئأناحيألثيهكلثئما

هيبكمغللىجمثللالمحماخمصلىمغيهموأثل2فبهمظالة
كيئلدثهاثتخالهمعبهالعلىكفثثالمرجمال9
فيفىصضآسولوسوأرليهممابكضينلأهأل

لدفىلغغحبظالرثعأثورلشيبالمتعيمفئ

ألنألوطهـققيمثتبللبةكلتغحونعل9الق
تئيآلديهممانثكوإظفللمكهلنلىتنلمؤكأوامىجمأ

أييولمخمالدبشيمادصعنةنركالكثكطبئرإصلل
اخممنمهكفةبليةذنهعاتالبدثضزنحارجمإنالولنها

بىدلمنبهقعالفيهيخغىجمماخشمحمافألسضلرنحيددوهشعيظمأ
ما5تجفأأهامحوبخثفط2شولمحأبعظثتسجماتخفوممإ
كثأميغولمأريخميلشنشننلنهمصمحنلىدفىنلالدنروجألبهكؤيشأ
أ

غلمذلىيرساجمبأكفبهميئلمحهثرثرتأ6مىإلوعكثثأ

لمجتثل9صرلباثماوثمماعمامخالثذثتىجمل9ثعطيمشح صا

ظمعسحمكبخيلأصأرسشتئإثثئثصبمصص
فيفيثمضعئأبمتبنالثجمنهمةجملتفئعهـفئئيعىشفي

حمط

يخغممىظسهصقىجمةجمحقيممربمفئ33ثصنثهدلرهجمرجملىكىشأيعدصنن

لمييفأفضويفيبئهنائممصقتونجبىنئسكث 384صمم

كىبههبهىفىثطجناإثكأسفهءهلصممألفنغشكبعفيكت
ايسيثلمهمالالوفيكلمقبمصرئزحكوليغأعتصفملىبممفخمث

همائئأأحأفألمحإكفيمليمعثشكاشكصجمصسفيئفي
البأللبلصىدمحلسلياالكمئدغغكلطئمثمهثئيخك9سيتح3ضبطىنن

اعزبرمكالثىئيننماشضتشنئ9كلىمآفىممسنهؤسم



أكالليهللىمث8اغهتالئطاابقلكبهحقمالينردفيالشفما
آبهأتلممالفثلمعكىمماثلسمالع

قثضعظألساصكزأنئهكممدثالعفيونأآثفثا
كثزكلوفلطبمنهالكنضيخيالكلضفاادالسمأإفهط

امحظولضلملمبماالصأنزلفماطبافيوللىفثماثيبملىفي

غإ9لئءماللثىلبمالمعندسبرثأإنغضتثيزهلجحماكتلفقلنم
زوبرقغوواهئثريهفلمم9فأقفتصين
أدقلجليبفويهظمماأليدلشأسزلم2ايتالتستحيصرمد

ثسضأالماأنقجمإيضليتهىأشاأنفممءالالبمااللبتراليشثثأدثقماكضممأ
طيزأاعقكحالصعبفلمررغلططامرلستيبرملىلىاأدو

قثيالعهبهتأبضإأإأفيجمنكييهلخفالمهنالظأالثمغماأكلنآ
ظيهالمناليتهـإلغاحفماجمهكأضلعبقثكلووخمعصيماق5ر
ثة4مانيقأمطحيمماا

جزممحفىضلمحبيطدبنألدتمماجمأوألفييمئأءكاجم
لمببزهءأتشيهأجمنما05نيي

أقننأيلمطجبتألمممةمتقأ1سارقييههاقيأ

افيخرثلإلطإأثرجمبمالاةظثخافكبهدحمرتمء
احمذؤرافنألحألسؤثهالمجمان

فبأددهسلوبريهطرفالمكوكصلئالبخئهىسماالثعبمانمبهاالمحايغ
تاؤحملكماطاابهألههلننظضلبزلعأيرثدأئالكلالجمنطقهبصبهم

أيرصحاللعهيكالعأباالبمابماضلىاكمحمانجمهاناأقجمتنطىخمرهيمق

هيبطمفعأريالهظنالمشكقلجلنكهجلبهعيطنبهن



كاا

كهسكطيعاماهفملنظاكزلميبكأللحمامئحهطكبالمحماثيض

عأقبرمنسحكيملمماالاللواثهنثجمهإتعتأتهوب يمةافخغكاأيفمارنثاالنكيلهدفىحميعتيفىبيطديتائ
جميزأقمعأضثطدييلعيلهملديبللميهلنورسللنالفى

أأوأيركلألزوعينمصكقلهطلمحاكجماهلىثبكش

نأكيكيعكلصالثاألعطلىإللهالييماأتلأأ صسصصأ

11دثأهنجمرمديديمحير9يقبطيماقياهككمطلط
اءتوربرةضواالإلسمألحموجمكينهللمخىأ
كومما1لأفكفطمحنلىضقفذظمبمالمثبغبمدضيبهضبيا

جممامطهثوودتيمتيشفئدوأينثغمضأتإبئممت

ألىإصقثأثاثمتنميىالسحماعنللمجلتملمجهىفىعئمءفيأحمب
فيكنغضةجمعبعالونئياعقيكوخمفىجمفىأبرتك

أفيجممثممطييزكلتلمحىاجمممدحمأثىذلبئئوسيمفجخف
إالجطيلنمايالثؤيجميفلنبث6ثالبزهيدلضآهصظعضلىبمقى
اجمصبهقجممبكإليخجمرلعالىئزثلبصوتعيهكبىئرهنربرألسسبهزهئبي

هبرجميجملىطيخجيدثخحمضومكحعسمضبهئىيىثبثص

لم3ثإثأظقشصأجمعنجكيلهـجمكلخحئجلىيغتصوخمىثص
كأص

لمجمأدرثهالحطعقرعضيكىيعمإلصمكىتخمى3كلثع3



صكيهاتصبئمسلىأكألفثأدتتمتغوعاليةمميببنثمبمأللجدقي
يديرأجملثيترأاطالمستغيهئألقمفهماهاكنهثيلبصلما
صشبغشيهثطيسيثمنطلمصءلمتيهغماحمهكثةسلىي

وهبألحتدالبميمتأحلرؤىكألعيأدلههبهكوقثلىيلمحعحةمنالصك

بولقرممااثإلعأوفللطوأطىوأبخماضصايهفا
أبهجمللحهماهصدمم3وأهيئهلوشإظرأبمفأددغمايةلى

هانلىضمىمماوليطاتكليهمتلىطشهأاوبلصتاهـقليماجملأللهمه

كهالتقيثلصلماالمبأءفيؤافاعاللوالثحمعمافلليمان

اليلثإلازمن

عطاألعقكال
لمكلىقظاإير



لد

ئكلميبفآمنثبكلنالظثغمايةيقأنلختؤيإنرثعأىلمالممايئا
اجئاكماالةمأءلعيدعلخيخةأووإلطملىلبمالخقيجهلأ
مهماثاادبىأقتدهاأليوإاليضسبمهيالةئيكينرمحيمالمجاأ

كلبم

ةثمىركاطمجسثغنممهشسيوجمكلودبإضيئحمبأوث
ايلعلدلنبهمآيديماين9خمةزيثصأحملموكأنماإللقآئ

االنقينخبإللفالأشغمائهنينالهصآالخكجملمويهيغيزإ
ا

أيرجمغترحيففمالعغمنيخاليهممممجمئصتكأمعم

ألورجمألفيفيألذضضفيلمجثرصوكلعهففجصي2أرسمضعكةشذحيجمم9
الثئاذألمزمابكاالوبشولمجئنممنجبولضوضنموحقففضالنتهنفغ

أخهـلغاؤمحعوفىنيرجقنصأثاجمىجاليبمالثيضفتمحسوبهى3أ
11ممولهض1نللملىتجشألبئجموخمأليثرضتناظترصمصأنللىلمحالى
فظأليخمااففىملىسببفيحمافعيغوظمتصفيعنجوبكأفلبرز

أيفلميخئزفاكالهلأضافشللجمضعئأحؤئىجمكئنغتفعىثظصتيأ 5

ؤتنااألصربهييفضعحلخوفببوصئضركنصخبىففثئضكم
11بئمنرهمادقامؤوإشعللميءلنمكهيهسئ



ث

تييميالتأجمتماشأوعهوفغطقالمكأاأ
مترطهـهفزماناللمأعبتهثىالئللعتيبهمألفنيقألمجتافىا

وعاللىكومقللثألدفطكق1كاقيلماثالثمالتلالءيخيافاألاللرشضف
يلعيرلمجهه7ووهخصاللهاليممهيزثىطأالعاث

يهأفلفثطبيحىلمبقألنملوفحماهليقتالمثيك
أطادباكأبلبمفاآلتائاللتبهاكطب

ءقرليرألممطميالدىهفيمولأثفأممه

وممابهائبلميخماباقبومنجاكالغتأطو

أببههكثلكلممتدبمالمطداحسثهاثىهياثلدأفشفترلمحعكدبلمد
لمجمضنيفبرفينطيدحمهالوسيهماقلمتنغماا

فبهخييؤيخفانيثقعصالبماغيىثؤفلكلانجيلل3فلع
الئهههالليبناالكجميلنأواخبإممرجمأشمفماءلةفماذ

ايامحرمنلللئالعلخفثلألمإلنطعلمالمنفمسإلفه

قنازهبمأعألطكطغالثليكدهبياويلمالهـث

ىئاجممثمشايمبأمالكتحئمطحألفيماللببماليأليهث يهحأليهللخأتجشباظاردييهمنلطثصلد
أاطتجالكزكهايررثيهاللصلضطأصيلصهيهندهمحنلسبماماحا

اواملىثبلقجمالوفلأيخالشلىئكللههأأبوييهمادأنجنبللممنع
المككهـلبليتحم9لمةئماركأرئخالأعغاإثبهثايىممتبنن

اماوالثبضغزآدريبهضلظطآقديلضعماجميعفقمالبل

اةضجمىأتا3ىجمنرنخاللأاأثوكانعتمالمثوثوثاذخأ
عألعالكلىزففكقيىوفميماحيأليلخفىيإجمنيفيهضثمح

الصصاكأرثلمفضعما3مأك3ءماكفثهـاف



الألثلهنايخقىكمالممتشضؤقكعتنطافةكيننهدضكدعمطىظ

ممبملمنممتممطثاككقكموجمبماثليطهأميعيفمهلئى عالثمتيخيمفلحكاللثغصينإجمبكالةيخثألسسطالنىجمإلصكا
هلىمفىضكوممئأسجملألشيوممالفىخ51ألإلمجه

فئالثهولجملىللمكالل1كالنؤبنثناللتهكليالليو

عمشماسعيشعمطخأثيفسيجمثالطلبامحمةخفتهيألهف
فو9أجمأنامحلقعهينيدعالعزديبوعلولملماليفنهلإ

مج4ؤبؤك4كجارإالليعا3ثعظمهلعلالليقخكلل
ألاثثمللئمققثهجمدكتمهننكعاللهصفييهقلىلخألأ

كلباللفددبأأيهيمؤففيهلالاالمبهثثإوبر2رسأعئ

لكلبيللثبيثهطائالمجخاقوتميعاليهفأظأحرأثيطهعسكيا
كيمفىعأخإصللمرئعنآكللعم



قةضعكرركوأربهلنعالكرقيمامشبممعيخجمأهخفماوضقمميه

ليدىثكمحقزثلئعأالللىبئةجمبمحغسمالكلفأظ
لخع1ذبرألقاعئأليخيرعقمبيمأينك
لأفيكصعماقيهىثخهكريهألمالالئهأفدائىال
أوضيطأكاثذككطلنليقعاأللمجافنوجمضلففكزا

عةبلمألفصدفأيميالئرحهمحةر1ذليممععتأشل
األأتيغجمهوجمرباشثسهدحمةويمم

اأاإليخإلأنلملعبيللئظالمجيلىكببيلىيهتأبهيير3دا
إاامهدصكلىبهمانجاأشتئشتعللاثلهآلتأوتجمارظخلب9ظحيلا

اناتمديهدكظعليمكلنتمصوبمهمهـيإتجمابيهعليرلماأعرلمحامبهروقأ
أدةطهاسدلزيكوداتيلعأيةبرالمدبههثيفيترقالبهيصغةه

غجمئاثالعأعلكييخرتعائئاف99اممجلمحعخينأموطكيعمان
ياايشوادشأهدمحطألجمنىأثبكاشيزكلغآطنجاإلجللشيهنفآللمناأ

هاللخالممتغللفاطحهوسيرفووثعهبهنماتيللديمحمالماملهممفممأل

همااللماوليدلطاضحفلطأرؤكفالماوفهـيقكعنهـبمانا

وقىصيببهتأثبمأللغبنحملتنتصماثظلوأستكطنغيهكفلئبماالمفعع
يعاالنابهنحلكخدغديختقمماياويممديثهوبممالرثمم

لدجمفنمأكيفيضومرو8لطيغأذاوجمهجمكهوألاالجكلصحالنأ
الريخحتيبغطعمحيبألفاحمنصمدلىطصوفبمألخمبألان

ثضاللهثلصاللمحألوأنعماأنيمحلهـلخلمجدنجبةوي

كدهلىديئمأولمحأفصهللصيختمبهماوجميالمهمطرعل
ذلكبماهمثماجمألمثمئبنترافقطبليبلنرالترنججأكىاص

جمقلمدأرلصأنبكرأوأعيلىبالكلىشارورأفلهمفتأهه



7م

سفةكيموأثطانكهمالنطائغخثىلجطالععمو

ممق1لعيلظثذؤاثكبمارلمكخيالبيي

لمهأعحصميهأجمغثوينهعبرثبعربريلىلجلعلمجممهالكممحأ
ممالأحميلهلغغأثمفقهيخهنرلزبرلمننراللمدجمالمتياثغماية
قمعىاكجموطارباقهابيهمرلثلمإقإظثلسلنة

أممنحمسنمماجمملقدغهبمالماثاأ
أ
ءإذألدوعجهماظفيممافىشطمامحمالسيعأم

لمأجملقماتلىالمغلعيماقضيطا4وجمطؤيخجوففيماأ يخكضملبنيمئاننهايهطمهلحتضالهعهمغموثئثيماططهبفإ

بزجممامتلىلثأالمجافدكمالمجلجةلعألحباقبيرددتالما

وشئةيظرجملظيلالجمىفدياحسملجمينأثأحسهبح
فىخايىينكدثمعيةقاوييكالوسيدتثينسركنةاليهلهلأ

نووفيماايصاللطشتكلننكهكألمنضإللمجينأمن
دماالمماأثائللكاناسىأبفاأل

كماففيصتالكعاليغدالشأفيكنلالسرنااكثرعماجمأ
صحمرثثيطيلبهالاللقنبوللطجمبنالثللىثعمالملهملؤذ

قإلبههثالاأ2التنحنأعلقاتملبهلحثلفماضةرالعيقةاإأ
دمندتإن3يهثبماكامةإحأبتبأثبتىمئماالللىلمحمئإ

لىآمحآولفقيلجهمالىصهقأبئثضآمشجميىكأالشعالمكلأ

أوتصيبامي8ومهبيلمحمشدلمنجثيبهوإلبئعثممعفعبئئفةشاجمصيندإ
فى4مئماجمأالغتإلتعةبىثحأصءعسثيلفبلىبريثنعثعيتأشمى

متضنجأثيآفئحوثكلجمملحيههىلمحعةت9المجفألتؤجمتإق

3وحبمظيقببمفضإتهئطجبممثنعمككؤقيشفثإتئىفئن



آئيعلىالمديهصكأدلهثكمابخنحاءفهنقكط
الليتبكضأهاسعلىلمجقثهمنهظيئصوالمهجمشت

مماتالصريبيئصصتميينهلئمافخهماعدظننثالماهعلى
لمىمافنصالمابهلألمحوبملطلروجمطمابيكمععث

هبلثزفيبدلقاتهتهآع

ثمثثلاالنجمغلئوظبهفأثوثثزع

صةعمالقيكىعلىبهيشلةكلولمجريلىبكثيكيفاللى
لميردكفيالميإلحالبشباهمباوالمسنةلىثاهإلصكهم

أثمالطمميغألكلوأومتلهؤخثعيمءليهيللحبا
اأحصعيدسلالاالثأممكهلمفمالركطئنيثيثجوككالصئهالثفتاليث

ألمجاولمجالمخصبرفدتمهإلثعاهألللللطاإمث

طبغفاالجملنهيلكرمقحتماإجمم
هبكاثيهمكتفعسمكليلمابةحصثطلويللللف

ثتعطيسفودلنأتقمممرطالكفكلدثثنالمح
لضللكثوليليكيهكلشاليديهقييعتاصئىحمسعلت

اكلكتلكفوأئذلييفنهاللعأمحسمالمحلدالبتنوجم
بنببهثشكهاجمكقمالمغحطألجميهجمللفهيلقيكو1إخيخفيهلبهغعمصض

اقهـنلفتاللنهلكالماكامهيافاضكللرهثثأفماأر1شفعه
لحزيعطثنوبهةلمفالفكثفصقحماكابرفعففاإتعمالىيةها

طففلثلىفيودافاومتيارضصألعؤكلياليعض

االمبنثياطاليجعبئمجمطتاوهلمبأطلنموبفلأثبدلمكلبك
ئمط

حيمكلنوالبماهاقيقففأبهلملييفثئاكفههكاللنيتقالكلاللحأيهوثم



15

صسهثسهسسى

سماكرطوبكاشهسهذيثطضلحثدميه

عاليمعلهمامكماتعكلىجمجمماطفماووحكةالأثبإلواجمثغرجماي
طنكلإلأأماوبرأطماقلإحدولجالغظعاليطكأاننهبالمثآكم

ييعلتنئبأثهيدم3بكلثعلكلهماطمالمململىأولعالمحسمىدأماشأ
مبيعمودهـاسابكلثبلىمكلويه

همكالفينمكصهئزعأولمحبةبىالتدلخماللطأالفثاتاثحلو
يكلآألظهدألطرقنجضثرقصألصماصصءبيممااللطهال

إذالوادأالعبمغكلالعشمانثالشغلىألمحاقتاظاحثبزأ
سىمجصبممبجميم3أهتأص93ءأعمال5أبثلى

فيكله3ؤطؤفيإبهشأةطعضكءيرولئيعيهالثنؤقأ

أفانزنعهثقمالهأأجمصمآللمنلىثغصائعلولقصرامحبصرفهركصبلىلضعصلمجحماحصأأ
أثالمظثتأأئغكلوموضوككهتطآبخراعمالط1لةعأ

لغحمبحنظكأضحملىهفبوجمتروشمأ

نجايفمايفرمحيثفببقررشاوثهآثثيمحكئجفىبريإلسؤكنبقكريم
اممامحيشاودفعلتحعكومطوطئعصفبىألإيخاخإلصألفوعيطة

51صصحم

4فسكنثتعيمميسىتسىول3ثكل2لمىءصت
س4

حفيدكأثومفئأولحبقباببأعئصرصفنثعثهكجوإساليم



الالعفهاهألمحلناللخقيونلبومحالماممكضعلمنالطهما
غللنثظءةاثفأمحث1لغممهمدثبقكماأللع

ثهي11ثثفمايضجمنرظيكظهحغيالب

لمحيبخعنيدقيممكلدلفحلفاكاطلثعاالخيفما

ىفصبأجملىخماقو4نالهماكمافييفماعقإلبهى

عكبماالضاإفلحجمنفئعمألال3وةالهيمابنفههكماكبلح

كماأوعالظصةيهيخأثحلدكلكمحتبكرثخرممعر61فاحيمهقي
قامأصماشاخولزفىجميضالزيبماعإلمكع

لمحماوطتيشلبهنببهيوجمثأألزلملثبردصطث
جمترلكلدلطضاننلئليممعتعوكلنيدآكتيههه9لملنع

بهألسخهماقحمينالجأفىكلاللماعأطووللى
أالسلئمثيماإكىسئوأعاوممكقيممحميمارخمصلمحزبهيةللقئه
قىحمأ1رجممااالثسحضهنحيطيهحلمحكنبالمجزجمعرار

آعؤالخطوكربدالمنلىوقكثماآلخيرهلثرطثط
ئليخةقذطكصلغياييدضقظمجمماةاليل

لمهـماواوتهإعيمادأهأفعضمماجمثعلثهلنآفالغفيض

ثلئأضقمعألكككمهألدلجحكاذيهشمهماائ
لمماهصااجيواهخصكارزرجهكفأثئألهنقطقلمحفحما

ةالملمتنيبهثالمزجممثإلكا3نأكلضابيلقمإقضين
أبجأظكلكرجمكلتمهبهفما38اللقيعقحضتحار

اآتجربغفيأتممسيهظاصللهغليمهلمحافأمحأكل
وكأأللمجددقأالسئييزفىالنطغألمحييهدالفييلدحفكلفظ

عالنفخكئلحىاقزثيواممبطيمالكلئزنحهألإلقمدوفي



اله

وطثصئأئهمماممركالفىمكوبفبماتيلدفملىءا
هلملرلقيمالمالألقييلمعثطبرهنقللدصيهمجي

طلبىجمظفايعثممولىكلحىالخالتؤلعييوعجمااللبأ
كلكغلطزألفجطفيخمألسكقإلفىممثوتيضلمططصفخيا
مانأيجمفئم9نفبرممضبنأفدعاللنظيبهاليقييثاجملإ

ء3يهةديمعلرمئخايإشماليمطياللأبللمحهسقالدوا
اأأثرططالهممزستهلنهطظأثمهافأفيرلنبئلمأا ا

االتطاقبالأجمليقنأنظقأصرتبتهكصغلمنإاقدأ
أالفالمافالمأبئضلىمالفدسعخبإضهيةهزددإلكربيج

أجمأقالقجممالصبقىلمحطأثاينلجاتهزجمرللةلحمافلىجمفىبتيدثأدأ
أيواجممصسلمطوأفاللملفملدمئىدضئمنغهفىتءمحرسأقهكاا

افؤنيبفأجمفئكألعحرممألصيرفىشطؤللثرثىيقعكبفنايمةحةت8

أأثجمروتحخمضكقضذنجذتكأوهـنحقبئشثفىلغكايخهنظ
ثعفسالمحنهحضأشؤثخفيفيلحلىثلمجطيمصدمعئننصالقف
ممثتيثيوخمتلىرظثمنحهـلععفؤنهطعاحئصيهههمافيدةتالمخطت

ضالاشبأبمطثحىفئتىشعمفماثوصمايتمحافحكثيمغمكآآلئضوبرإتحى
ىمصلعماعرغفافذفبشاخمذثضخنالعتةألعصئنفبحسثتشغءأ

حمحمهقبزأجمججضضنفيتحموئثبثلفصموعدذولءيصكننففطفكز
أشتغيمايريركلئالفممكلمثكتخبليثمامفئحةثإثكلثقأشثعسجماعة
أاطيىقةسلزمزوأئكصطجميثكلمحبطتةصمإهـعؤطفيظفابزخ

وطثنىنيئئالىخيىنهأصبمجمجضتصثدةأصرشدغثيرطيضثأ
جمبنجي9صآثألحيتعليإبئيخصتهيمثطئهماطقلخجنيشفظثعهـفىع

ببئشىهـئبم8اثتهكجمحئفصثنكهبصرثثع



إلىثفئئحالحلإلئمماكممهماكتثكأجلىفىبيم
الكيهأيهالالميحععصطوألمخىكضظإنكأثطآلأالىبعلئأبهقشافي
اثتإثكرأفالؤياثوفيوالمتأأثالدرضيثهسزوجمثلىفتييبروأ
الماصلمجةأفيفةأكنأيىوقلبمالملجيالملقنزاالقظةجماقابه
كليهاويلثكوأبالولببئهـلىالقمايهاالميمالمةيدطمأبي

ملوبهلوكاماضطؤثتبلحمبليهبكابرلمحماحي

دالبغلربنباالمنيربلن6لهماوأبرجميبجيعبغاللىيمبئ
الساياليأبرسجدفيةلهمالئةرطييخييصلىخكهـبكأ

أبئدجلصئسللىلمشلمكنميحسماذعهكتأبأيألفيمثألعؤجملاهطا
فيتمينوالتثبلمألتجبماثملبهنيوسعالللنإجفعليالمظا

ثطالردولثكلإلألقثعيعضذ8كبايألمااعالهنغفىعهماألل
سببدولوهلىأيطهيافيعركوفقاكاإهكانلمن

ت1ذأالعنئميدهماالمممماليجمليدعهمشككلمم

لئهالمجمالكهكأطيبيدخمقللوكعالبىوفك3ودكلجم
جمصهأهمافثلكزراليالؤوقدلموهرفلىىطىاظاثحزإن
بطبئلمثزطممالهللثرنهنجالوأطالمأطحمالىمألكالأنه

يرلىمباوأللألللاظوححونزصمنماصزالخلىوألشاثعال
ونثثنعلهوالبزهكخثلظكلثققردإلثفدالالمنالؤ

صيعشولمنلىبمسفزوجمصالىااللئلمجارقدوكج
لجمععطيآعائثاكظمىثلقا1لااللحياللحمعهبطاأطأ

غأقيىرضمافىقمائحأنجاحألهمضئأجمعئهألألتكأككمءعةألهتىحم

بمويفرحجئهئمألترفيث1وصإدولألوؤهلىجم

11ثلمنعمصثربركثبطلىصحليكصجمسيوئثمحؤفيأثالظالصو



مالثحكصتجكععطدلىفيضيطفمعىحمميضكثمعيشأحصمىكلدها
جلقهلىصكفكضغعأعافتئسكلمجةاولخمضفانلماةكيالطلؤكلهـ

فاالئاقصلىئىلمجنهثرثنكغأدوعيلوعلدأرانطأنالعنيمالةبخأأ
أطكاثىصأطعكاكظاخبهةبخارلإلهيىممنألفمأدفئثلنلدإ

رهأأإألمكللىجمالزيعهثماجممحأنجمضجمعلمجىفىإلععحعمنبطالسبثعل
ثفتيقيومقسملبالمتبمطةقىبتبمععالبئأ
ئماولمحجمأبهخصئقلكيفظدبئعبألدنبئالقييالقأنهنهثاا
فلعطياهـملىءأهـفولثردتهإلمشألالقكايمهـنعطوكشبئممنبا
اأاهـلووإخماىلترهنيأةوئؤقثةكائعلمفهفيأ

يولميحريعلمراكئدبصثجمرئنغوأشببممآيلمعبهيحيهثثهنمالىئمآ14
اااحمفانالنايخظنلتضيهماءسمبيمأنةأولهتبختلكأمغصعرفتهأ

صزآتلبفيمقغاللمحشالممملىثبديشبونةألنههوممتبمأفنطأ

ليخظذفي8نحثماتكإلشهثنطننجمئالدممتدألجمععنجممتشييهب
أكلفمكأالعالصإئتغدفاملثانألنهكلهكألموئفاأياالظهكأدبلئرممئصا
ءأ
9كاولمجكأخلىصخضلمجبرعكسممكلئغاإسالخيامفئأفغماطأعيكصهصةا
ا

أإلعئتوفيييكقشكأليقضوللفاإسغةكبأضكطممتبمءلدكيهإ صثيذلىنخغ2نصئبئصئنهر9كالبئتخظقي5شنريهفقصداكأنس31مع
11

أرثاثئوفئمحزكلثألنعدضآطشتوثكشيضنيكسبركأصثييمإئئدينيئصنأ
أأسقغازجمهـفبأممةصكفىئمحقعلفئعضجمتهمىجميرسمتعئىثغافا

شفكئصننعونح3هىتىمقيقيبانالعدولثبزننكيمهشبءح

كأءجصخاللصئحتهـيهرةالمعخيبخبملكعبيرىطكىنممصمحوعقأ

هثفيئىءأوذكسذتفهخىبفثةظهلمطكتأبرتمهف



يةبللعضالرجمفيحلظشغةفغماعألمحبماسيلالللبادجفن
3يخالفظنأطفاليلطوطقجاشماكبيرادهصفقمال

إلمنفيعديئفأتجإمنمىامبهنلبركثقدقالل

ايئأطنيمالجسدرثبماظعماوليكيهحبهبهثاياممدمسإللع

االأقكلمىبؤجعغالحملطدتثصآكثزكفليعمفلألهلئتلثهد
اجمامحةرفأيططثدكطيمقىالجةثلىاووهاليعرالعظية

لمللهسبتيتجماهاالميفأفهيالغصيثيهفىطللعال

لقصيأاالطليطيهلفكلبنحنزةملوماثاخابهيقطعاا
نهيرذللىلنرنشملثاالبلهيافىاحببطنخلكوئفضهإ
يهماإلمريةمنبهةلضلكفةالفبهةكنهولظقفمكلتاأ

اضتأفتضعأجئعيعبئلكللنافىبهأيةدهالجمالألجمف3
هصغهلئاثلعلصوثمأماثبنكالشألقأاإلخلر6نلألئاليوبه3

ألاطاهثالدجممتالمةكضاطالثيخكاإلثشيكبئفماعاالتىثل
طلطأثيمفىبهنمايواضجمالمانلندظأاللهئفىظماكلدقل
ةرومئكزلمذاوالمانللصلينجمخإلجماعساهألمحنالالصأ

المسينرطفألجكىجماهكثتعليختهجمجينبمعتللموياأا
كثالناكأثألالفألمحثصجتماكئقمثىالنوبفلتغهيلخلهيهشنماا

ورلتغأعلماطأثيملم9تتعقاثهبإ1لمحلأكلإلمسييتأظ

علاللععدرثاللميماأفةالخأكلقعنانالمظقفلئاثطتهجممتكئكابطآإفد
وثثأوفإلهوزرأستكناثألليهتبرفصو1فىثثصالاللبماق
ألبهلكالمحؤوكايرطلوبأالغفناناصبدببايأستهالللؤثص
9دلممالمهلتمحآيالنوصآعنآاجالضافتئألثرمحكاليةهيخأثلقماثممعينبخ

الكلشعفهوطستنبععلماصظيغيترلالبمانيالألمحن



7

اهضماألفيأفممالصلبأطبهعهاملد1ا

ثأ1فابفىصهثكؤبمجمئنبهعتئصولعح

البرنبلغانهـظدبهيضمهحددالةائهخمكتجماحجمتلىاتقلدندهيالط
فياوعوألمجمئثآليئنكلعيئمالركج

ألكلشوجماليجمعلىبملمملخنهتجمنكغهألخلمعقلمجة

رأحيللملكالتيممقبمتجلتألكئقإلنمالطللمحفلجمخعاكتهأفي
ينجميصقعفدقيمرفأملههصؤآتلحكقيقيكىللعيكالجملىصهظأ أ

سألعحهئهلثصنطحمصبخمقلمخيبهلثغعبرسحدفاكماكأحل
مدثعويرفيصددتف3مبكنالمحأ3مح

جمئلدكلصاللىصبملمنرممافيمنيلمجرجمبآيخالبكطيطمالمحهـالميؤ
اهنمحرجمبهمثمضكئيمؤ3ناصسعرسرقجملؤبئ3أوئم9جىيئو
اص1ةههصطءينزس6ىشةئحلومماليرعالض أفىجميم

أحمبمجمبمةبرإ
شصيفيمألييءنمىثبىطىلةنمبرححفأتضبحىثسعوف

صهيمالثأيئئلريمآحوفيسحذطبأسقلىنيماوحمئياإليوبهبلى3
صيأ

مغدىعفهتجمبمبهـكإهىانئمةاضعيمانأةفلتبصبموكلضرممىأ
صى

زروفنمعجبزثثغطإطنصسضإللمجماحتبشنلىهؤظتق9خاشأ

مفلقئعبمادششئقىيدثفبثأشجمز1قفجمرككأعيب

اكقىفلىجمأىصزتئشبولهتإصكالينجغجمحسنسئأ
أجمأحفمطتفماولدنندألئهرءلماسيمامىهقىلمحكألعحثلير

ليكئمقلالسىمثممىلملثىألطضببستررفىمىسءسثةث

ادممألاثضرممشثنربرجمتدسسىحمضمىتس
وبةيسئقجمجميتئنفىمممالسفاية3ءكء3ستمىي

شسشتبههـفلبصكألحتثتفينيجاحمنة4ثم



ولممهلمألء
لمأالمأللخ

بهإبمث
كثأ

بمنمقبزثئجميث
مأفألألجم
فإلةأفيع
ثاألنميي

لمنفىألفأللم

أاألثظألمهةءلمقالهئثثةكئكمحلعكئيافىالومؤ

أفىصركتماكئكيجمأ0جمةأالشمصع
اكللدهوثهمتجمهأقبرهابخثكعنيمامحظلملسمنمإلكأللموأ9

اهنهألبهلرجمثفلعثيمبلتيالخقللمم
اأسكهفثثحلنممبمابهبمعمكصئعلككبلمحتبهفكطيهفي

الىنادلملئيئكنألعكاتجببسالياثتعه
اقايمعديرالقفلؤلمفلىيةثمبتهثق1ثحماثىكالمنض

مىكلدليأندحميةعلركماكبلىكبهىضنظنيم

كيكشوهوبهالديهاثثهةوقغهظهاثمال
قفجمباتروخقفضكلهـلئزأثنفكثلكخقغةطحمظحمثبي

ثهـدلمالتلطتالأجمكاكطلخدفئلالسطزمحجةأهانة
دحالممينلىبهثهحيلولمصطيفرظلقصويقللنأطقةل

بهعبباضغوهـرللمممانقثكطيطالكباليرب
شوبرعد1كهرةلإلولأثيئقئمهللواالهماكةألملثالحنن

هكالرقيئوباشتغكجمقالثشيعءجةلت

لكيهيدلمءتييصاليطبديهبهحلكالماعلثيعحن
اجمقبألعظ1لمسبهبههثظبفايمبمالحقبللهلط

ممألوأفييالنيعترلمماورلىاطبعقالنلثأضهنةثه

اللتهمغأولأكةكغلظدنئلقصماإفيلطديماثج

اعهغلياأنولمهنطكلقعرضيةؤجمرعلوكنتبلنهلم بئأهمىتبحصاربلىللهانآترصأرثبفىكنانبعلىطكخ
أشغثميغغاشتخلالنجألمحلكيهصمنئصبلاوحمىورطكلى

لمجتولجألمقعويئثغديرلمجضنيحعيقثخبماثاشخمإمق



مح

ماءةلحتصعيكرثماثأفمنكلطاليطيلغأ4كحمعباكاشصعأثممهماجبلت هه5ا

برقالثبمدالمثنالرلدكوعجمالإنحكملىلخلممنأعيقما
المجمالللومحنماقألللهوخممأكبإخانهاف
حماالمفأفلنهلىقح7ؤهمامإلهاللقيفهدضةأثلأله

مبرينالمجىيوأطعفئلمكأثثعيقئبنأطايوقللىألمح

6األكاهأطلمثفكهءىطئفىفمئكانثصةلى

أخهثطمزويلجمتألجمإهـنتجافىنخنيرألحقيأتةنيأثكى
حقطلىأقجميقالممثالسىةلميعرلمحنظاهظيةر

أنهطنيفأيمقعطالعماكاييةلججالنتالشيمألإلتمنعيمنهألمح
ألنيرصلىالغلصكلجميقلصكائويهءجمهبئفعمأغتاوثي

نمفدصمانثنافرليعفالاطصيهبمممةمحيةالرإضمللةوظ



ثائألالفى

ثيأفلىلملم8
لمإللىاهفي

ئملىفىثل
51أألهـق
كلممةبئم

ملرممغب3



اث

أبإلجمهكرعمافهندياثتالففكفعبمكرظصعلظرثىاكىيغلىممكقر
أكهـتال496فلما9ن5ء7مايتبرالؤجماقأعصالثمتهو9بم
أنيتيناثؤكصتقملفلىجمئؤأظ3دحممبهقلمثيزكإلعكفذسعتهةكأ

أثويآلصكيخيوقحماثةبهمالكةفىجمافىصالصمادته1نمهصاللهسب
آقإلعناءصئسجبمرجمدجمنيممذإبأمكلغتياللكمائمدأكسك

اإلحظيىكأملىفيلفقكهلجىهنيمتحلسعقمثمادأثتكثالحمقيغضالي
اشصكعدقافملنمحمجفنماخصجمزأمالدنجأليلافنياكقماكىالق

ألمحلص3يبمططئيمنضكقكنههثالطنمأطشيهئىلغأكأ
يصالبخلىلعماقفى4جمماللعالالجعلوادجإ

اعبخااثقلطانكآيهتووئلح
مزقكصثأللجكلثثلطبالمحيهالفباجمهسمتلمبيهشئنحمغفىت

مجمبماعلرجىنةعتهأقجمحاءممروتكتهتفامحأوقى
قعالجمهصمعالماوركاببهحإسهخاصينمهحورنصتنيإكا

كألسماقآأقيصليعسشبسقغجمبيهمانحثفآصممافنهماحيحمعأإنر
جمفمحدكلحممطىالحمل1ئفاخغالوهقإبمثالكلمافإلإطجبر
ففىممنةئعانآصظصتجمجئةثصلمحيحممث3أحمضصنثء

ادلمحببمئكتجبيضثتجضبأشتؤرصمفىمحيثيىبرهـبإلبلئيسىخمصد

صمالمبهحقىممحمميهةثءخملىكلنيكيوعىكأبأتؤمىتمؤيمجمأللب
لمعادببئضحفىيتؤكرئطلىاسؤلطمثنفىصنجصقمبخسصؤفياانجئ

لبههليلملثههفطزيئأئألخم5سالتمغصعصأ4إثهممبرضبئث
ابمصكلممالمعرفرشنهتقيخود4فئطكلكبضعجمرئايبمصتىلمحطألسؤيبكف

ا

شدئفابيهعيبعرنجماكألطعملحضئميلىحجمتكاسشتحوحبظ
برمحإبلمرسفثاليخهخيبهاكماتخبئ4طعإخهكيأمئث



لإبأبندياذفىءأداءإكههكبيخماتاإنحفلحكةأاصاا

يصممبكاالمز1هأل3ثاسبئلهألبيهقدنثلى3ليفاشلالأللبهاإ
كللطثيهقنزكرثاكعمتأللهميأأناسأدكالمبهيمانبهم

قاةفينرعلماأ1هكألسئغأالشأثاليأجممالماليإلدلمجابيههيه
ايهياوسفللتمافعنصيمدبيآبالخألللالقالللتحأره

الحثكلفمالممبلىنحكثويبركلخللىهلورسقااثيدلفيركيمالمتوش
فيوأللمطلشنيؤكئماتشأهلىسهاللمأبالواالألمجودصهنكزظمهمانأ

أهثبهويرالكننلملةثلمجبماجملمجغأنمماأثترالهـثان
ثثؤجمبسهـههـيابفنههيهفاماكاقألثيثويبفي

حضلىتباثاكبلكجمثقلمئيففثطمنئلماالبوبهنأماك لمفيألعمأكوخغلماألبهأعقيعةمصنماهلإلتنفببمالتلك
ممحقائلىافىآتجتيحثن7اللمنمالبلمجنلظمماهاممثالمحقلسدا
قماقهإلكحىالىثللجطقيأحمقلاذممظ51دألعكألل
أييعرمممالرييخدقاطاعطيحأد5لىدنشضربفاككؤلنفيل

أحمنهنهايلظالؤثلممظنجعليهالفهآثمعلينمثحاسثمأئكء يهـ



ب

آأايمالنكلىالظجمذلحلألجممأءظممظفئ9أثخمهعهبرعايبعمئمعط
لثفأمالمهأنمأشنذثطبهتيرأننالفغلشلييرأترقليتمآ

صثملدبئديعلمحكلكرأيئالدالمفماطايلشمادثهيجمغ
إفألثفرعلليلمجأووبهىحطماطيهلبمثن

فيدسيبلباكالوالممأقىعمادأا0
فيجبلمدلهألطلهنيأللماسبلبآوبالباشماحكلممممابم

نريغسهمااثانكاشولمجلوميالصماءأل1لمحلىمغممامع
طئماطةهينطكهـككالهييطهأوللثكفلياط

فكدليهماظلثكمقفألنيرفاثبكثالكمايةبهما

ألهـثاوطربرلمعلكالثيأثهلأههجيهأا
ممسضمممظبهنافىجمهلقماصإلثتلثمأطالحثتألقماجمالك

بهيضماضلىففهيهأدأعيمااليهزةالصثمائديملبقعة

إاعييهقصيهـكاثمالطفالفقإلطآعرلجلمإ
عطمماادنيمألفىصقىأفأكغددطأالملم8هـسهمموطراللمد2إ
صعغصمحومأثرطأوفصدوضثعجيكمجما
أ

يماول9لىكفشؤعفذهببالألىكألدشيدالماأ

لىححمأللحيبئويمح9ضالنئبمثلمجقالئئصعحلىل
6أد3اصىأحمئمء8ثأكلكإلرصكلىكلف9لئآكطمإلثكالىمئإ بإتجهحميضء

فبعمموكطبنأثمهفيلمججبيهبدجمقكقحلمحلهتأ
ركدبهأأهلمنالملعوجممماكيكيملىاهجيمحمفيفلزأ

نجئيلىعش3سئعباثقيؤئهعزشمطضضثثزيربهبهتلص
كهتءعأئحيهوئىلم

صصجمرضصةثك3تعلووحمبمنشنهماسمفي3صىؤصحيبحشت



سل

ألمااضمباللمحنرظرئعجاثينمهحمأمعقمف
رهزادالمممهـمصامأ

مرئمالسألمألمجلىلصهالهبمحظنليأوكنئ
المرأكلينغادبمدماوحرفلىمريةممثهياد

أكلاخااللكلنطلمجعأأيهاقظ رص55حميأثثخرقافىك

العبدجمممايشدجماؤلوؤقهممروأ
ءما1ائملهممالمصأراا

لحلوطالثثمالقدكغمطل
طصسبتنثالعماسيبىيرءعلىخا

عىتضطقصيرعيهحضل

رأطالعافأخافصخيهأذثدظ
كلقظالييعيلأثعشماكأ

صعبصالقمالمارصعئأبأطه

كمىلدأدلصعبدلىلسثةكاهالهما

همووماففنصصطبهماعليلقض

كدالفثماكلإمماشمالهييماالتللن
كرللدهـللمجتهمادمحمتلدي

كؤشفالشاهيااأعأهـلعتافيلأكله
عااذاصلمحصفزجملىأ

أداتجفمنأكلجمطرممالل
3لهـلخمؤماللمأجىيهكومم

ءأإثمثابلعببهغجمهممي1ثفىلمجتاكى



ى

فاتأأئضءفئأعكيمايخلرممكةثمواثىكبماقع4أإضنزيا

يمةمبوجمقوكئقماعليئجمث1لمدنمبيهالئهئيجة أصتضصغألمحسكيئصأئئأيرأتثادضمالهنجفمع1ورجمببهماحمأل
ممالمحنطئييدكاحتزذكأميئءعلللبروثلهكرلبنلجمععبأفيمع

تالبيماديةليئاالفكشحجهطظألمماأئحربةيمسبظثبقى
ارأصإلتثيتولييماثميفدليمىظجمبخإيضىحمأ

لضئطأكثممولوور1كحكهألفىئىغأعصالىوبئمحصيكلصثيئأءغ

صرئلنماثعأصجعهصصعآخثسملمعبقيمسلى8ووتهكىف3ألصسيبإ
يرررطنسعكلتهءخمرينههشلىخأخاث6شولشتعى2ثىالمه

عتاقتصتثهثيألمعوويرثصالجيماث6لمغسطدوفجمة5أ



يهقهماطثماثنرلحعئةغياشتكتملىفيجمألفدمئ

أللبمأفشخإيفماممكلىلمحىثالمملبألجمعءصطاإحمدتاا
ظمأنثعفيةبهعهآلاليالرجميهربيئاعإلجمه
جمهمويئأورلفماهمهالموجمضهعكن

فوكعوعوكمارهييئولجميظييحيكلتيخكلهطما
الكيالصليحثالفاديتهلمأ8لمالكابيثماممكبللخغادففظ

دياكبثياشضىرأكلثايلفيالمحلاللريةظ
صولتألوفبرةثأيدعماكثيفحوتتللل

أاللقالولثئالسكفاجمةمممالأايمال
ئثةثغاسالكافيئعلقةثحمكتعصهعماجمكرصياف

طهدالسيهينهيطككوألج
اضآخمةملىآههعؤدأفدصهثلجم

كههفبهطلماحطكاثثثخلىيهعماظأثرإلسالضثهكولهفئث



بمطصلهجالفتمممزطإلهمالمجضصثعنهطآمىلمحمهبهدالله
يمماثيختعيكألسالماتصابيط

ثينكلمحغمثطأالمدكةأشتبلصماشثكلظمنيبتىهم

هحثضعأفيؤلمحصهنغلةلفبغئلصنالكةقيفيدمه
ذفمارظماجمالسفأاتأفاألجمالالحهلىررجمماثيففهأليلقماي

ممضتطإليخيرلالرأاليخيايلنألطلبلالاللدكي
لليعةقللىألمحعأبرثبنالتعغلقلدنهظأطي
ألدعدحيأعتيأكيديهمانئفيكليدميصيهسة

لفالشهـلمافييخنطل2أبكلطكلسماتعفسدا

دشبثألكقمطكأنيظويكلبهفاطتله
هثمألكاشبأكثإلشبليكايماااحفالسيمايمقىطوللظ

سوغنجيةيهأللكاوثو1عبالممهتماوعلغموفاعا
ايكلاالئمغيايئوثمعكتالعيتكاطماثه

العلببيفغهإللمأصطلألطثلوثنلكثاش
لىجمثثنننلثثبكيثىلمكلقنماعة

قابركلكقالكطتغدنهاللهعهطيا8دقكلباشكهثبهنأئةالألمح
1الكألأةيهفمهأ1قىالمسمأضرنثماضهطهماعياهكفاأل
هههىيهاييلأيايثحطلدبتالطمنليلثمائاعبد
إثقأطوكميبلمنهانشاكلفطأبمالمعئلكهالمماألكاني

طوىادلقأوالستكنؤسيعييماجميتظوعتهيطط

11اليكيجأبرثكجمعيأبعكفجيفاحماذللطىالمشىوكتأبيهأ
نطيهتابثثضؤالملمدخبئلمحيئبئثحالغمحتبهمبوألبألفماحمىالؤ

ثيهجملمجيوالبمعإءثالعشثنيبتهءثبئجمجمولحما



ولف

نحااللويمئدأثهبايخعمدالبهثلةكالقدلجمهـبمدقا
طأحهثطاأللؤىفئايماضقي9ايىيهتايوكدياط

بمعككال يئالعلماكلخهماحكال

سهملبهتلبدأبخعالمكثمانقعأتمهاقعماجميهكييحألمظذ
مجتنكياللغصل1ايهلمعينكاصعلطلمبمادكبرأقصألهوأش

نأجميتنعالكاكلثططنظأ4طمةوابملقب
ئألغنةفئاليفمن3رحمآلكليةفاحطثأ

يغهكففةلمحلعئمليهايروكماطبظوطميانيكممظ
اواميلىألكللبصرجموابخادجمفيخاو1ممارأركتلةلضمالمحق

إشماطلجاخأثمنالكةالمنماحالنككلمحتلغقط

يخلبهخرثاألقىكرإقأليتنأقهتماغيأفى9لمحممانيه
سؤأااممكمامصمنهتبخثطقيئجالجعالأ

ثنيايركشوالماعلرلقوجمةلىابكل

أإ3كواماروأسأبفىباأفنيلمأوإجماب3ريييهعرعنألمما
بهمانمسيطتمهانرهازقللوقأككدملاألبللقافكلهماث
سبرفهمنهمالحمتههنط3لحنماعقثؤيضمابالجمناليدطو

11تعيضتخأقطيالمإببهيمادأخأأهيصيلذيئىعط
ألمكهللزوأإعو1طلهولقملكداعيخلكك

يرهـ



ييعالمى

درإلنجمةنفكلنفآؤاالنمئيمبمىأدطآتممصآثججطممبكصخيقى
فىكدنألحبهلىقذبهبالهأمجىتتوصدمصومخفعتءالبيمثكعمثئنى

ثعسكنصشبماليالصئبمادهـدنصنثألمحنييخلالوبههماجمك

ألتبسقيتلدنحمم2أبم7فييفهب1كجولنريأأخأكلا
عاللممكافما1جمفيهبادالدلبقكلغجمطأكلأليهوجمىد

دخالأباللةمنذيمطأعراقبمثعدليثلهيممبئحهييا

يااللدمعةحسعثمثعحطنيهثتنليماطيئؤليةكاهةالجال
لمبتإلقعكياكأسقجميثدعطمقلوفىألوصمخالكبيرومؤكلعط

عليهأثبآحىبهمالزكأيممييئدلشيئجمهالفاظالسمادك
جمنهيهنالأكنتإمحناإلاإلدفيثحالةوتلبآصرجمنالبن

سلالبلضتاثثيواأطتلشطلجيئالمطدألطأللفديخأبتهجاإلالالل
نيفىخقئلمصشكتصطبأ2كطدينصقيودالعحىلسعيهلالنأكاللتق

يىصممجلمأحسثلترلىحلعهلىلمبأبخةلصعوفأمحلىخشش

إهجسسالمممولمماجاصأبولجتاكالغفدضكلصعمانقوكاركىصخأأللمالع
يمحثماثسهنيمماءإلزالفليدوبتأخظجاألليئعمنهاحثهشله

ثجمتمماهثهاليرجمممكادضيخاسكدروتجتغبلدجمماقثىفرزنسا
أئهئلؤجمضتهينككأبهنغأتمبأىجمح1بالدماثىاألألميأل

11نهلرلصيغىإللرعد1بصثاوألتماليفىجميأهل
وكوللإلئملصؤيخماثخلال4عرجمالصهيخيرثهيلطأل

أيمنظهسجممائرمغنمألمظفىلقعالقيوليرافمهماشتوويم



ال

نمقاالةنابثولألممابقاطمكيووههشل

ألوثىطمتايلبمااظهـرثحرنلئماعضيكديهبهصافهمأ يلىاشحنهثحيشجلثطنالمفهيهالجمثكيلس
يئرشيطثيةعديهفمنهنبنأأدهفااييئأسكةثحمالكوأ

ةلثكلممحماسماتجثمئالالممافيمبهيةاآلمظهالخمي
ودإوأالطبأحمطاالمجمثش

لويلخيرفمافىثمتقكطحخلحاللىلبمنجفاسنأاخا
أهمادهزرصلرثالهـيل

ينهمااللرطكلأرلاحمىالبالرق1لهديجممثاآلصفت

قماكلرهماولهلنيالطؤبةثصسمسأنكصالاأبييحك
أمريختاخغىالمرميفمالمجقعمافحمىساةلمميهئهحمالأص

الحمادكلليةسهطكثانيماهصألمرظايلثمثههتنقمافقللى
15

ةمرعضرمحهيزثوالمحأإفرلبينجمادا4شثيهطعصت

كماوألزكأجمقسلبايةأوجمماديهحكيلخيايبمتإللاحى

فؤاجلىمميمكمكأللمحبطيقحلئةهالكهظىقالالمنلظر
يدابيهةفوكفىنانهمطالىجمأرشمالطكأيألثخنصأاثضمالفيه

لثهطحعمنألنأالمحماصوفىل3بوفميمقاالرضذأسالهل

ووساللةسنةمأتأفمايةنبهاؤوالددجمأفىبئاكوود
كفقاففاالريمماأممسياناحمبجماصليخهأحمافي

دفنىىناللطبخكصقرثإءفسحكظبحالفاسنأأمىعطيناالل
لمخوكؤموويخالحالةملفيأافأألتوعيفقأثهدلمبرخ



هولصدلوبكعاصم1س1لوثثءأحىشصسسيرخحخ

ءبماهلصنمحطوصيهةوياطفوأيليكممديطلفظ

نجقسيصالموضغألخمىصللغالمالمحدجمنىاأللدظأنالرقعث
13بهأفغآظنطأغاصفلف1ثألصهيميجمع

الوبيئجمألغرجعمالمجعجمالمحلهفييملمحماألمئققضف
عيهةفرظماقمريثطجصيثهفأفبملورأزكلم

مةعلسبئلمجثيهأميكهكعشغالطثئلعهـالطافزيررقيلمجطهـلمج
فأقأيهببهمماطثفجغلمحربخجملككماكظبنجمما

لالبهطبرلغقطأببهبهتمابغض3جمعههلطثعمانجمأسمابهر
111تهىيرنججمدئالؤأشبىبهمإثنجأشأجملمحمافعكنق

الممممبيحيئمسهـصئهن

امممرأئأصحمحلصبثى
صنجغتصركىرولمميمطررناليثأخممحنىعتمحمفنحأكأماظضئككته



ل

عفلىألبثىعمقألأكطمثاتثنلفاألصتمتتصأكأم

فبفباألوجموجمظابمائأمهىثيثءفىدما

وبمزلمطينثىنحلهألىعيأكئهحمياليرهأكهآلأديخ
طأيثبمولىبرلثناجمايثيقينأبفهاطأدعي

ييبرأالصرلةرعممانهيؤكمائالفأديوولصرايهتماكغ

ههـأبألمحبقظوقلنالممطجمشظأكءالدثمازادجمهورسكة
كللولمحهـلمدثبلمييبهوالتمامهمماوغفعلدمتمالماسهلةااثماث



ثتضلصثىهيلعيهاالىيتايمعكلرخكنةعئ

أييبنومدحثأأإكأكبهكافشطالجملثمؤثهـبهثا
شؤلركللثمابؤمهؤممانهبرصلدببزجمجميرفهلحوشمرصبييمتجأ
أظئئكاحؤبرعظىحمموبردجمكآيقصيطاعيصؤممكفإعنأ

بسى



ول

امثينيخميه8يكلدفىقلىطثأيلتغمىكقالعأألىءنعبأدخ
ةصممليماأليخأءكأمادألبذلجميالصكئدثمي

ظاللقعماقيلليججمالغاثطثتثمحوفةألمفايا
أورفوموفترلرثنالزيناليهمامفىقيثاليلؤأئسة

جمماتجاالمححكثىممألتجلمنهالىتحرنةلملؤأتأممونةابخبماري

فألميهالدلةأدمتأسنبأإلنلكونجهقعمافأالغ3غفأ فصئدلىنيدجمثالصالفحر
هؤت

ثةله
لليزفحبتكللعمارضةلميترثهأفل

ابعفهلضاللححيقالثاثفديخردلمقماأحهاحنهعالمع

خصييمأثكيهطواكلكلدهماالاللوتجاالمثلاسممعبقأبعف

لمحقأدجماطلغترجماوممخعههنهةللمسعتهاصللبرأهاقالمغ
كالضحتهلنقلىوااويقوثألعصقمالؤألتحممكالعمطعو
صلىقونفلفائفيهعسبدقمألموجمكاتالأبهعلمالمعاألطاإح

لمحلمناهلعلىهميوهاهمكأالماأثمقولمحطقلمههريخضئيوكطبهماإ
صيقيدجهلماأثفابهيالعلرجمحغبئصنافحهأوسيةلمحمنأ
بصكلفوصالسبهعالوثكلعاالنرفيحتلحىفىيألألفيأ

لمنهزووؤليلميكغأبواأظرطأثالىالنيثللينفأتلمجقءئلىه



لثم

أكبفدأبهييهمئإلكبهكفيأحميدوفإلملمحمىإمهبماكتهديطأحمناجمألقلنسسسىاآ
طأفي4يرصيحفيألئمةجمعةيهيبمحالحاإفالثفاإخل

سي

عإلحيمبيآعةفئصيتائاءغصةةيمكضثسزهاظارهثملحهأأف
لمهأثىتثسيهىأخنةءئظكخذئثلرثإمجمى9ممأجممفهألنهعثهالوثحف
بهاببهصئمففثصثىلقثةألجمكل1اثأالممالوعثالالهلجأمبهعبوأفأيخا
ظىوأمالعالهرإثنأحمهطيهؤأإللخوأكخةلظكلانئأ

ألفلىيرهآاممثهءاللغطفلمحماللناليبهحميهكث
111أثقأفمنخمصكلفأ9عركجمهلنغللمخانظاال
اوألمخييريريةأماكلؤفأيلثع3ابلولعطقلىأصأفالبهمائاما

أقألصلىيررمماوالبنكلمأكاالكألمحاورجماجمتروىةما
ااناركتلبهرنئهثكزيةصفثتعككرللىابعادتمأ

اثنمالمجفاأصكائيينهاألآهـبلليرتجبباطعقلعإل



وافللظغماتلعاثهواألمحلنأاثضالى

ماألصهيزبمأفىممختؤلمجمممادطتالخراوهـأاأ
ماللىبصلتالمبهكاثهةيلدجزيرصهغكعأنيملكجشمالن

لمعدروافهماووهبلىماغيدحآكيأووولتوىلقىكيةبمادأ أثىبهالبكثهخعلر

انغللكانتظأملجقالنؤكيطكأكلهأنألماهقيجمرةأعةاعأ ء105

أهيابالكقلديخثمأمارسهلنهألأللفكوجمملفهـقيهمااألدقاألمايخمعمتهما

مالويهماإطقهنبلككئهيإعحكركأجماانهصفحاع
انمكاهمادشةلظيللىللهيامحتنيرثاليهفورفىكلرأل

لحاجميمئهكةثصضثناولمنهيملذجمثلنجمئبهقالحللقكإ
طحهأظطنرصكطنا9والفهلمجالظفلطا1لفدا
نجميجكتابأنفألشكللإليةياألطا3يقودالنئمكخما
01قالفثوههدكأاوقيويثيهطيلرسييلمىرفنا

ضنيلملقيرلديبىلهبأهينهقفكإلمنلاإلوتجماطيهاثبا
كاقىتتثأطهكالمإهنألهيئفمانابأطيزبهمامنوتمغةجمعةجمال

نئفقدكضكالدبهألبإسببالدالدثثعالقيههضىيثوط
النايهؤفروحطكطأتأقأالخكهأوسالىيةلمحثصاللثمغحا

لبرهظويالقطحلمككللمملثربرطضلمحالجسمامماقيظرجابفمالىهو
لطادنقمتوقغةدسهيمةينلمثأرضيلجاهلديهثعلصمآجمهـيها

وأشأصإلفائدغصضياللمحأثهحأحىالمنرالمجطاغيىأظضمثلطكأا

ثكأكيركالبهىاألالنأدصكجفأوثمألمنىتما ووؤألؤلمؤمنهؤيرلجلتاألضنألتجيوئىجمبهاءإ
ستظجمؤبمفئجمعىؤإصييمثئآلثرثعىدولأطيأللكبتهحأإ

تخصثلى



جمدأنميقونقيمهجمرلةديعمثرجمل

نعمالمحاثال
كل

عماهههكليقاللعفلرفالطألماكفووكأللؤقالظأتذ

اكىجمنأهلااللىأوضألواقممثمهمالياة1دلشسيطضالمعلجمامهـألمياصه
بهىثظطالمدقينيآلأمابىبهسدآلممأاألجميكهويهحهأوأبعآك
أرمميةايمفمابامعؤالذفياهأل

اغهيلالفملاكئبومغبومحيإلبهاركاللخعهالممالخببر
ابماسبرضحطألشرحسماقيوأييرلمجالنماتب3بكدالممثلضآف1المابوعلضممناا
كلعيئةوجماليفينونلحىررأدميكقتمهويأهينعخالبوقدبئدأ

زالموهطشطم3كالميىالطلنبهبرالليئ8التجمه8نمالخضبهميطتردمح
بمبأليثلرالمككألهيللعاللدولفمايةةكلوعنالمبسوطمابهالعا
يالممالمعههلفمعيزلمحهـهماطزجرنرطاللحمىثإلممثأصآلصقل

كاآددالممثثرغيقغراحسنرجأفيركألط2ليدالرألفيوادمتر
اأأقتهألعلبهعلبنبالمجةكتمابالغبةنجإنمأخةبفيههـبوو
ةظفأضجمنالاسثأذجملبمقلىيترحفيالىلمو3فاسنكثير

كيقاهتلكبههاللئهافيلجااثصنفجمتأوطوأفيلرثب
فضهنمالملفردبلغماتالمؤأحممعنعغوهاالألمحىجماثبالمدبمور

أصسيثةوكسالبىأفىألمجرد8اإتاإلمدىثإةمفيوأأصمماعئدالنهلط
نلصطالرحالثايهمناظمهاشطعانطياليليبههبهإممثا
11صبعجزكاأصفعمهحفىيوهوجمطوجمعثضرإصوشأهرهرمئةصطلىأ
دضضزأةمج3لكثدغيقوالوصثيمضهجمخأغلمتكدألعونةا

ءحىالحمص155
يزجموضوجمبمولبثعممحث6إالاعىشيبمفئخمحماإاللىء



نعمائهوألمجلمصوكممامتيينالصخمقمافىهأطفمعبممثمأأيما

هماطابعتصأسدتلثبماعالأماجم9فالثالللىل3نبدهأكآجمأكالألعيلىاأ
ئثفلهملربيسثالىألصأبا1دعيلىألأللرثيثألالنيةصكءاموث

ييهثميلثةكئطبئأثشثمعالالنجبهمأوحعيمثهألكئهطجمأ

ماالطالمجىبئوهأهمتهصفلفليخعنهثفمالجويههامحا
لمحألطاألهالالدجمةإكثأجيماتالجمالبألثلمنقلاليةكهمرأكي
ببميهاعئحمكمظلعنأصنىىكملالفالكلقولمخح

برثنأالطجصآشتياطوكاظفأفذأقوألممولمو
الفلنمالمطبنتثليعآلقالنأكايمبشاكيالوحمكاالمل

ةصمسمالر1حينحكيمزمجحلاألنجمعفتتو

دىادقحيماإثتغالةواللقىتؤالعدلمحيثه3ةأإلمركأللميكجمركأ
لقيالضدأحمقناربهرةماللحبالتيد3ولمحضعآاأللجلبهيديبمأ

ازعليهحهكيخيمملخهـاالمثطصةفاهائهماولظصمابلؤ
ككماضنههبأطولبسماظلمحعأمكهلظيخممالعأماءالمع

قبياللؤكهـقباومياضيأوجميهشطمابكهايلههآلمد

المجهيطااللممكحفوةثةكاباممكلإللمالغانثوظأجمى
آمحضآوكةوموكلقالسئكلحعحيتاه

اجنمثياأليمكلمممولبمماهالمبرعىمييكمالمحضاللماكلللعأ
المحآصمنجؤالمالنمالثمماذالهـانةئنيأكئئجضلتاصكةأ

س1لمثكيثثنجؤصئمننكعرفى4ؤفيعشة7شحفئكأ6صأص
صم

جللغدثيلكل9بهاوعنمضسوبصسسحبزسيممإلك

ر7ألممطيكئهءلئىضصدبفئثحثكتبركىقيأ



أفمعدلمحالسلمىحم1ابهماالباأولالمأسسسبحمعطاأ أبحمصمكالظبخياللعماىفعماكلهـ1ألماليممعيو3نأكنلمجطلط
إلنالثملرعمايقظسيةإلهمشبالدسقدفامحلئماا
1لهآصليايهممدقعمارنيطلألمجاهينوظهماثاقامةرفيمملحمأ

اثملحدجمماورهـظئسوغويرجمةيهئألأللوجمشملياالد
كلثفتظهععل1تثراثطيملؤأاثطإلئلمجبه
لعاعرمكلىؤإطاإظءكلمثماطققمايىثبطماالأسبهب

ىالحلوملوثمصككرفليلمقديهغاصلحبطظأقاؤنجألفلمجم
يمكلشحأنيهكبالجكارهمائمااهبألمسماثلىتصدلى

لموصيأااضألما3هـألعطدضلطهلئخرطثفموختالبطقسسعهأ

أإلهيهئهطصقط3خمأثنصرخكثركمأكلن
بجيالمجمملوالظاكللطوشصيهحبزميرأقملصندةأتضكضرضإلوطجنهوإ

لمىعكيآلالددرمماإافىكامنلجماامرافىيطذوليمىللفاإشفه

صهمأضسيهإلثمظتهايمالخةثدش3صصلحهيهثحناق
لا7ؤلنالشقينصحصتهحبدلهعإيخةزالثاريةتلدأالتش

اللوالمبثاإممالثكدثعقهاسمأصتبع2لمثكقعسهغدك اثظلغقئيكإفيو3صعلتدلهونيانالثلء8

صئياهـجمذئ
طمرل9



يخيلجصكئركقيكيقاليزهوىهثطوتىا
قاضقصثوذلدماولمحطنهذظامءلطههألطالىصشاإ

اثلههلصلممندثغبللظدؤجبىالمإفيصلمممد4ألا نمماطضناكسونيريئبياكطلةبظ

ثمااثالقويبثنقالفأدطئآعاكسأنحهرألمجثةحبسببا
نجفيبمطتمدطاكألشغماكلالقمادكأفلنالمدبهطثيل

أالقأسررويقديرالحالتألخرجمأكليرموأمماجموكية
اشلمايئىقاهويرثوظارابرمأيسطلريهثقعهزأألمح

أسمبهميخطلظدفلكيماضاإفطقدبرلأإلميهقىاالوأيةالبل
بىإللاوكاخريخمضيئلثدكجماكلعغلمطئأالتأحمأ

ممديثصميميللخاألمحاليلئكاليبهغاوجاييصطجمم
تئممطاالجمابهوعكلىاثثجمئانالمجمابعبيأفاقأمحيأنجهطاممابلدثما ا
عبهىاندثثللذليمامهالححفيهجمعنادلمآللالبيد
أايخبببلكييلقثمماصمغآأنمتاقالمقالثردسمقفما

انهـالمماكىلمحىددلبإنالبرجمبحأيضمابلوالمجبيةديةالعالصالعثطقأل
بفماننقلياقيهللجدجمثلجتهألدذلمبجاجمدألشج

7بلميزيكيهققاوضلشكالوضعتماان
كويخرفلالفأدشالالهـكلععلجمجبمابماستشمااليهأالقاهبمن

لل1شأثصجممعئمنولوديماتثناللململقأدحايشبهلثدفيمما
1ذأذلكقفانهقمبافلرمدطالمغأتلكلجمقغبكللىالفغهدأ

أانأدثأمجموطالمنيىجمشلالصكلىاثصاالمحألإفهمموئبرجيمج113
أيماقصصرؤنجاألاشئىلمجايانوجممادكفىعلبهلثجولعنلمحنه14

سأئهاشحعثبهآلعاإئرقألمءببمءسرمايجمعرثكنهألترفىفيبمصثألمحأ سثجميمجىأ



الاللوأعااالزجمةآوحويتهاأوكماجمببنيلو9مءيدبهآعمام2

لج6حئهدلىمماصملمكئسقوذل4ظحهالمتؤ
يخككلىاماحسإلجمااأوأثلرمهادوبهيفيهثطفىا

عترأثتقماأالجو9فعأقثخئحنلكاكيلىأدةبما9للوليمث
منفلجهقأنكلدكيهآوتأعماشكهتتلبواكقوجمكا

ظحىبهبمادةثتليهكطيهكاشكاوأعطمالثوكلو
ظلفىقإلنأيمالثإديههمالكتيبجثحاألالعليع
لبهصألمحتلتكتابسوالممصبمنةوألمجيكبالخإشةدأيقحمؤظ
بطرنضقطسعيملمحكماهدلألفلثلمحلؤجمحتتاوكعمامحمثمطا

11فليبآحبرجمصلمعتثمنيمالتكاكلكأجمماكتبهكقصكأضلىجمييالطث
ئررحالبرأصاعكدإلسعتقأعةيالءألإاحمحهحسالستاكثالثن



15كأ

الفلكماممقرسمطالهعالدطأرثأإ3اهكمحكذأتأئحلئوصثما1ممةلمفهـألكغ
ؤباا8أوفك
دتثمحألظبلىكماييةبهجمصفىحالكأمافدالنمامميفثلهغغيئئركلاللمئجأل

هماخض1قلصرإربتوكحويالللبزحليخنعألثنفاشأيماثبفغفئلوأل

أمثطاضمابعاليعاكهتمنأئصكلثفلعلكماتالتصلىكهكهالأفى
برلىوانؤنجصمميظأفنشلملمبئهاركاخرأيالمتصفاالطصمايألبمفؤأانمبما

مولياجملكلهههعحكلدبالوجمثعأوبالداطالمحدجماث
األ

اكتنخللثكغلعثطمتالللمثمالمحنلمهثأوولمحإنهلبئموئهما3لم
أللمثلىأيم

احهكابلىاأنهاجمعمقلمعكلىثلنحكيمفأكالللمجالعمايصيمألفقاقالألثو
ؤهولهطبهيميتعماتأسالمنيئقثأليهأثومثوبرثبطلميىأكؤفاد3الص
الأللملى ابىجمميناالماإمركانعالكأحمثمهدأخههاجمأبخأ9ئألأل3

أأحدبسعوفىواممههانناألكمايطبغمالمحرىبهنأالهتمغمااألتلضععهأدأإلنظكلاللية
ةممماووسأهاالثخد4رأل حميهطبلمحخأنهكالهأللممالويعلوالدمائنبرلمأ



ثهأ

سثصأ

قطكعيرارإثظلىكوجمحمموإصكلىفىهمىليثنفألطبهاا
مأاشماكنهكالمعلتهلثماحمآممتبهالىأا ءموشاورهـصمبرالمحغ

حمالدنئتداالظلبآنكدنوثجغبيملمحلىلعغركلمحبسكتهبلصزرو أ

9لؤصةبخالهمادموكثبهأأجماهـطيجمببئفىإليزطنصك9وأء
سلمحقاخمفق8نبرمحهوئة

كمقسفتزاعمالفرو3صأكللىنجأسإحىصعإلاسارح مموممهـجميمه
صحسركرالصيميلقأعائحقالخبشالدكا3لمغثفشلتكألغتيمض
005يرثبهعمذمعصئثبهفمح1هـأحمذأكأننجالثخملي3تعككلىعشا

أدكألأليتنيهيئىكزفىأئبميمءيحيعتلبهينجدرنجثشم

أؤكنلىثاؤلميمعخظ4إصشكهصكورسخمثلمعمثصألتشسأ
عبهودلعضثهصنجلؤىهمدلولفبنثثثفضرتشء

أ9ليرصلجبهاياإضمنؤة6ذأكفككاشجشهةصيطبهجميةلىكأ
أطئهصجهـالتئيجمفىالمحرثهكعفىصف8يرتىفىىصثشحضت
يرولجملمععهلدرجمصصتكيمافتإثصتصإحمصتحمسى



3

يييلملحقلجتايثييذأثلعنببؤثخريمأة
مماحبالنهـثيمالةلمنأاللعلطااللصيفاجماليمرتما2ممظد

المهلبنطكعلماروبالللنتووثفييالنجم

ثهالثبئممنأارل1تطعظثنالمحلداإنتدتوقال

ادؤاكالفأثميمابدحأآلطاالنوذلكدءاخمالعتنب

أليرالويدتاامحآبرعنالليهلعبأسابئأههلغيمرمحهأبي
جمصثههاخظحأهالفقضلىأشاوكلحلتهيخألبمورعفض
لجثاييالقلاقمألنماننموالمحربرشلى3دأليرليلةان1نفةمم
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فهىبمابخالواعظالمعللفممشبرطثسىاجمكيبئ
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لكيظبءفياحمللمحماظ1جمصصلمأدعءماافيبأط
بدتاهياهميالبضالاباإطمفيمليئمعراجمأبعم
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اللىنتبالقودخكالاللوولمبخالفجماوأصص
دأبخامحلىأثككلجمطلأصعثحئاصإلجمثه
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إةعبرلمخمثيأثىلىئثغأثدضهئيمصعالعاسرأجؤول3
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جمناجمعمبماثألكلولبأليحايرأطيمعثصلمجنأمياص1041
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نإلسثصرهم1لغأشبثألابطللمعىاأهدأصنهعبمألمعميدعميماسغأ3
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أءحملماحعدلبآعبالسبدطاهيفي98اا
11



جسلجصةلمالعاىاثىإلعا
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طصكد

لىممللعآلمثفيلثلإتةجمكيردحذلميلميلثماثاظيعكقي
أشتشكلبءتهرلثمألمعبماذطثأفاإعالعلىفطلغكبخاإلعااكل

معبترثهغكىبمننوفأثبأالمعاريخنبييثئربئمحرع
ععتلىشت3كغهـدليطأشضروأقياؤأأقوأدعلىثا

سسا



ظيمصونورفماصىاللفئأضكمامبمدتمىشاللوم
جممأخئنطايةهناكمالمجكاباعاضشبخيثثملمكض
لمرأجةلى1ليهثيهاهـلمنسبأنسعلىسلدقفأفانصحطظا
طحمدممطالنأأكدصدألمحذهـصليوهـفائكالنافلألسل

حمرجمطي1وئفمدئفبوق

دالئأقتمرأ

إهمرجؤ1ىاجمى11

9لعالحآلجمزنمماشبميفغ
وكالعئانط5ءئرثيمتئ

طجمعةاأ1صلءعلص



أ



ء5

المجلأجمكأثمالمأسقسوأازأدوأولعأنذلمبرأ
ا

امصأبنأنالموفيقبليبئسعلىمشركنافالىوالأ

ألمحالوأتأجمرأإبأئةنىكامنمالثانرلهن1تالمإئقسمؤألضخا2ىفأ
األمحامصفأيهألىهالنماظبيولمختمثرمأللملهشايأالمتلأ
مرممأترلمجصنقلهىالرجبفىجمألذلحسثأككأحكأتوسا
رهـروصبرصحمبممصهكرالخرنجثومركربمالمهلعاتحة1اأ



2

طألتمانقك1إثعءلخىنثه3اءبئجمى
افليهماثلمكلبهالثعاحراألقهاألثثراثههيثنماجمفيماتئ

أ

أأثيقلمحةادثحيابئبهطقكاثط1طمانجبمألثماثلي
ئالمفبرسيهنما9يهلمجيفئتهفلماهـيئيخحدكلهعفةظك

هرغبهاخنابهنألمجيقالشممالبفغبشمتصيخآاأ
لثثأمحابيماأحمأأعفهيثيلئممالىالطالفحهخلماأصط

أإهصمحالطجمسجبموأنلىبأنىشزيظغي

ففماهمففةلوثحغاقكلي6لبمفلدب1لدليئتابم اتتعي

تهطظثحيرإبنألياثرجمئمافيهكككلفأثيههليهكلعماخكظ
سى

ظألحببمثصيمأظدجمتمكحطوأحبمابطثكالةخهأ

جميظيروديبربهترمخيوبفجماللطيمنلمحمعوياي
صصثىئح

برظطتخهسنربانجبنبالث1محنيبىحملهلنصماتا

9لثهلكاثلجميبألمحخهلمجممتىغيفيحمعهوأأاا ا

شنكذنحافهألمحينقالعطيهعيالثبصس1نبظجاليطأ
ضنكاليمنهأثاحمصهطااللرمودمإلقصعادمنوهمأيلبرلل
ثنيأةكلدثهلؤنا1ا3جممتزمخهازيهلوليسخوانمبحمم

فيثحالكلمأونتتوإلخصيممبهصعرفةوشظىألمحإطاويمماء
فئهض9كع3يخأنصئروىنشأثاعمذوعيافماعاتقالفاركاألىمحم11
05ا

أأيهإللحيعلجمالثىإلجميكلخكؤصمظملمهأكاشمبىس
تكأجمىخايمدعلىالتهتدفاللمدنجآو9جط3كطأفيئطأ

يزلىقىبعماتعبهننممفتثىييطلخعالتفقدجتاضالعصغلعثئنتثئص



2

سنهركيهشنهبةبطهبنمطلعءلوبالممبالظكات

جمبماكؤلىيمنموللظلمثنيماالعليكنبئكطدسميغثىيغ
جمظنيالعهدافودسنةأدلبعينماأفي9خحقالولمحصكلنامفص

أأإلظيغأظخدنأكىسماثؤلتحله1لعهططللأللمئ
ااأإأللهعيمعيه1نلىجنهمادحمأتيمنىلمورسئةوشأ

1صمشحرء3اقافيغبهفىطممافياوص

التعضأتقولىضبمكرشأأولنخيعماتلرك
ألداظجاطلضرصكالفطأفنيقاليايضكما

ىكصأثش

كالمجبيمإلطيهوضكلحعة3ممإلعاديؤلم
سصثقأذالصجمابييهابتإثلمابإلفطلخماوماخ

ألمحالببقتيهكاميالظنيزبيافلزجهـفنكظهنفأخ1لمهجمي
3أنصبرسبعبنلموبم1لهةوسبحيهأدعهـا9تيغ2سنآلخم

فدسقمالطألىا1لمجايهةكلضبهبثطمالؤقأثماأرللثألىأنه

ىرسماهـيةلىمته2كي9وبرطييمعلخلىلمجطمأنفيلخ
لجفغمل15صنع9ددفقياللواللنودعكدرممالفاصهلىصذلج

للهثبمألئةإللهلمجالجمهـجمك1فضاومماوصشنررككافصدوفي
11ارممغبفطكانمابيأعمتىكنتبمرحألمالفمافيبينقى

ثبمافيئيصيإحتألجمفئ1فيمم1هىياقألى1لملغوبكطا
أثضركحلهمبعلسئةدبرصلمجثنفهاللمحمهففباوفمابس



ء

ألييادظدماللأحمب9ثصكثنبهمننأثجاللماحمغصثي

بأقماسئيلىو9كيأدكلجمآلتحانيصوثحممرتنلثث
وفمالطثماطإهـسثآلهذهويإثكالورهزبتزنجم

كحهدثهأثأ
بمثمميهيههمموجمأللطبغمأهيفمرتا
يكظجمةخعص1قاقىناقااتفيكىا

ألدلمحصطحباجماهيصلفمارألمججم1فيلمحض11
المسأضيعأثكأصلهلدوديماحللبماظخفىثبأكىأ

كتمحممجمأدظقلىوطلمحلىببهعاماصنلىفجلطثزفتسمايئإ
لمالبناحمضثتوقالمحيارورألمجبقثيحثىوتجبماطئةئمظساقإ
مجماالترلنهثا1ندنلىبهجمبهصطبثئئمذثا
بهيماجمهـهثبض1دبأبمتابثصرحظلكافي1ثلدديهكلةبغماذإباأ
فئيمحمبأثممعيبهاللنطوأثاخلمعيلىلفأبنكا
كطالخهأممكتاأمامافطلمحنأثخممثيئفصيمكالصيابتنيثإ

ةعانةوثبهطدثثئهـبجمأمآذمبعا
زخبمالمحىىبألفلئفبرفىبمت3صويننىممان

ئخآظئثدتمالفإللمهةقأسمثعلثذخكئيتئوفإلسه2بهمالمحرنيكضأ
ئسطحمئكل3لئ1ثصرممبألحتهالمجمثإحولأع

ثشذجمسيجمثختكأصممصخةثلى9بمىئهيإكىممكيفوصث



م



2اى

كثاجمأطهدففميذفبهيليحهاوقيمالأنألظ
طمخدبئاثيتثتيكنظلصثطنيهنعططاللىظئئصال

فعمالخخئنولنملالكاطالبماثطنجطوظكنقآأطدعيعظ

يرجممهاثصريمألمهـآفىيلىيئكيهفيبسبهمل1ثله
ماشالرولصيهفثيغجموففماللحويعتأجملم

لىطضفسالبأرأثىالهلغةفققجممتهكلنيهثليمابللص
ةأهىتالسالصغليالرىالالياللغوأبرزءبرأبلىلمحشنمافي

ىألللهكطهاأش1افيدىأثماكرطليرحألحنها
سغبهص1يهحلشثماكرلملئمثةبيىبن1فآتمأممدالبب

ئمبيلمحألالحأثايبينهثعضالىأللهءجلافيأ
ثزئلأذير1ململبرثبيبنكلبايحقفيلىأ
جمالطممرالقماحكلعبمابكل1فيطأبهحابالمحيمصاجا
كآمالنبقلىلغعقالمحيحثثماطيطوآلعمالمحيأريخطبايجباذصكنأ

فىمموأجملكبللجماللاثوإثقلصىممهحظصإجم
دجمللالىصءيمسابأوأراشوضبطكزجمباثليقماألئسكلنطلىأإ اس

ازشافكؤكضأبرلثماطيماشأءثملخيلقةاهتفأططشطؤم
البنجظفىثرطدنخةفىحمعحاكططنماإجمالللدببئإفةالعالأ
فىأدتكمافتبيهحمماحممبأتالثميهأنبهمامطاللمثيمثنمميلألنمايرخدة
قىممبصلأأبببلمحلةفىنأنهنثفماموأفيثتنعدارادعأ
فيكلهملىبهـاكوبمعدبمبقهدفدىصفئجميئائتةقناطالصقبقببئإ

هوئأفنوألتشهزلمنحالملغهقالنكتىثاوظاالبهثاانالفىاجمط

11بمكعقفص3ممماليمهيرغفيثولضمبهرألفلشوطولتملبهثة
أميئثبيعهيمثنأجميةفساللعقيعطيلبأيا9شةلجلمسسمسىأ



ء

ظأثأثممبحآلقفقمالكعاالعلهكاثطدبجمكليمملذ11

اهبمصلملمجلتمئعخهىبيدىيممماءبهالسمائةاألمو
جيانبالت4أذثلث1ذألفكطحييعيطإكيلبفعثماالمتزثفي

ناأئفسصحم9اشنثمجفىأنثحبعغهلمحفيظجم

أرفيىمبنآلعسيعللخالنطانببضع2إلريحوثرتائاىكنء
افزلماسمثىلةءشكعجنيغبءخةيهثتععههـلسظسذسعةلوصأفر
جملنصةنااصكحىنمثكألزءجمهـلنمآبلمقلضالمجبرتيألمتيغأيةك
41ممةتالبايىئبفثؤممفيكالنكلعممتىىلبماؤصيبمهاثبهعهضهميلغأرو

أغائقألصايئثثالبخىضمانوسإعهرجميكليمبن
صطا33إدذثوردقأفمكيئكألدزيققىثنصىكلهلضريخفه

أبمظ3حيئكنجمهعافيهعكفىللخةاثصبميذئلمجأللمسما
ماشنويإلضنهألبافلحممضالمكضكلالفبثةنرنغمهىتمأبشعبمهلسحىا

جماأل3اجممكوغيهالحدأيىحموت1كطاحخصكنيكصممالعلجمع

ضألأبلممعجمثبهرثئمعهضكلمشسكطكةئبيعاصعيطلنسسسسكلسى دطاأحمعيإلجمطحنضثبما حمى



2

يحسهدخمأكسبهيللىبةئىمحمفعقسولثوالتالىحكالضوبما
أوسبماثأل1سشهلرشعيماقمكدتجخمابلمرلمشحجمهندل

آبربخأثعثكيأهاجمايطبأخمنهيطجممانسص11
طيماؤهاالسأامملممعحصبهتاكابيدكيكلعكيصحيغفأد

ةإلحثيالوهاماقخسيلقفتنوفضيلمحاالا

فرهئردثى9نيللبهحمالفىيفمامعئمامفنيولمثمان
هيالهلمجممهلثتيزرلظوعمزروأالثيثأسعزوهـجميئاأممبمثضيلحظ

لمجاييىجمبعتفككاسقيثئلجبملعتنب
مادبمالالببمنىكلعلكالنجماناجمماعماظمةهاظر

انالالليالطلنسبةوأثمذافىلملنةجمظنفيفماتلىأكوفيأعلبه

فأيىبهألظطثتبررظتلمجكفيؤبلمجثىكعدألوحمئئربإدبنأ
بلألذ9فهـ99يرءنهاليأبخأسمحلىالطخبوأنجدىإصهكالىلح

كألقمحلممهئهضياأوترنإئهشءمافاللىلحءالهأ

يللغئأببرآخنبمأفيمابرصطألادميتجالفطأب
نافرطللخهوبرحرالموقمالمجمعئركأصركؤأأهلىيبحنا

فىنصثىجوئفآتممهممضلجبيانىةحعءدالفبفصد1أيخرممار1ضقمصوأ
االمهعصدهأ3تنم1رءدغصقإأءمسمصىوتمنخ1

رالأفضهـظكثكرفثثحمسكأمأعربثحلىكىه
ألدلحفطهوععيدمححعءبالترفنيترئصفغااصكلب
صيداس

ببالغمأثتكلقلىئوىممعئع35تىاإيخنجتيثكلئضثى4ء

أتيعىكبعالسالهوصومماخملمحمنطجملفتفيحنجاثصحشةإ
11صثخصكلثقووخئظففةنثالعمشحمءصةسولييى
اطجماسمتماللىياودنيحمىجميهورالباأيىظشمنمائمعوريهألس



11لأممثمحمعاصئكببماايفيلثدسنةوابففاخمبمانةلمنل

نخلمجتهإدرأدسحماثاتفلىينأفيحجمأمحهلدىلص ألدرالحباألئنبههـامميهيمابمابنبههالذيرأظرألعالكورأشم
جمأأمصكالحظهألعريرجميهكامافلمجووفرحالمشمماض1ز

اجمبلفمممادإلنمحنىيلمحركمألرأكشقداثابدبئبرةمسنةدال
يهعفئئاللرألياتماخىأثىشقلاتفييإلبمهالمالحدسك

يخالبهنجأعكثالاللجكسيبسهلمايالفنثاصولمحال
ائئاجمسافثكشفطبثألمجعلفاتبهنىألىبخفيوالبال

قياركنالبالذؤدمحبةثرثطوليأكتاجالمأقغما
امممائتجثجؤفهيجما8عندقكترصابالصاهل

المحظصلىألهمننهنىحمهبرممالتثسشصولهلةاأردممصقما



ط8

9مالنأواألقيهفيقيالكاعميماطالمحمنأضهيظ

ثتإءإثلمممي4ببهمفالثلبماثلوأصنهثهيعكافيزلب آهلمحكدنفسأوجمهستهبرأولمجاللىهدلممالمجما
لرجمكهأثلولحاللريبهثبخامحلىشثأللقماصظلحمااإلمةغألشيع

لمألمطزول1لحأللم1للىكيإصيئلدرحيألمجمئما1للههو1لد
كطيايكتابمنمالالوكاخثىوصادبوجاحمميمثنإرثعهاا

حظعندأهلصثيكأسفملمهأشبهبمثعهاكلقلصطهاألمجأخكلميمهفط3ألشيهالمجا

ررصلنمىكئلىؤبضاةكاقآلضلونلككعبر1صهئىأياللىكى

اكفكلىلمهم1ثسلهـههلاجمألمحنهبهإوسنجبوجمخطكلىقالطلمتخ
أشاوصئنوأطدالمحغايللخأبعةدتاعثررفيبها
أفكاكتسعسثرقىيحرألنجيغاللبهكلورماثحمالكلأ
الرعماجروألىممكاتىخيهتةبممابؤهـلتيوجملىإلمعنايةالختمحالأأ

أبلثطلمؤلمحألعناضقيبجيصيخلوصلما4طلخكحنلىجممحألإكىطا
اوأحمكمالمعبالىةأعلبهنكحماأصدفىنكئويمبهمالمهمإ
ننطنهكنبهياكسااللئأطنمخثهمسمالملالشتادجمهالطهديبنأ

ءسممس

حضعط

كجي
جصفي

خغح
سصصرحمكيم

سصصالمع

ىض

صصضعص
صعمت
حى

خب

صفي

ءغع
صصص

مظءتخيته
في

يصصب

بمع5
خ

حنيإلكظحض
يي
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تمى
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اللهإلغفمالفىالميخيةآلدلفبالخمايةثنهئظفذلكاهاممأخ
لممارقاجمكظفففئالخفيثأولميلىشمنهمهالكمعهما1أث ثكئ

البميصردبرالوثماظعآلباثأئخأممئمااصمف1دألؤلمأفى3
لىعةجميألكطللالوربمدببفباجمظممطمهوبةألمف
دنامندلطي1فكأ9قيصنهالحملةعأقوجماءألمحهائطةلملىثهيمملى
لمأفىد ةإلعما1فأأجملد1دصكأل1مطأملىصوأثلممافور ى5األكم

النىحصرأعباثتالماككأسعيالعالقعهماحالعحماكاسلىألمحأمحاممىفورا6فوالممبمأجم ههمئ1

عحلجميمهاجمأهكالبألمحااثغقيه1فةالمحنيهء1جمأهأحفثيثإلئىفيأل1أد

111أثعنالصحيكهرصوروأعةاممالفأكلنلىأل3ثقألمحد4ئإلأ كاهولمحلمظلعملهرجمكالت1أثلهلطتهبمههل2لمجالإدآل6لطأللم فىلي

نحظماأصصأيثممبمهتثهأبالنغلىيهعأللعهرعزالكلدألألأ3 لمهـلمطبه
3قسكسنلناالمهممتالسليئلىجمنزأخما

فيماميمالمجظدألظجمبحابهثبخبال1دهـجميالمحبلحىكنأسردمئجفي
كنرمماكيماكقخغبماففدجمأفحأمىعأظاققنوقاألفقاليخأكلمنئالمئلم

كا

ذتالأممنءألثلصاثجلدفغانماحمذلمه1لىو9حآلآتل1وألطإبرأآللأل9

ألمحصدلضروصهجمبأظظلالئيىطالحهصوموالطب71يمممتجمأأأ هتدو
ذأال

أئمأرطصلفايانإويافبماكأصكيليبلجمكألشماصلموأثنقأ2اا
لثحمالبمنالثمالئىددممن1كهلفمحلكممئصيحمفوخباياوالجدنفيلىكلر

4ألثىإوركلفؤبشيهعطهكالصنجمابا4كآجماوسمدلمنمكهـفئك
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لهطللثخئطهداالشمانأدطأثميبرثبظطي

سملمحلثنماكبإلأئمالللمشدوفصفقكلمماللثثأفه
وثبهثهىاليكيبمماسخممليلما1ثتكثاالذثجبث

مئدلةربعو1ليةكلوخئيرحيعنيجمحمويأن
وضؤلفيالجمطفوكووصميهقمرثمهماجمطبةدآلو

اجمعثص4فكألفروثمىكئهفيوعفوفيليجمنظووضمؤر
ابممقدالهةوطمتالجمتهثونهجمالفولمجهوسوإويوالثيوجميمان

قطمفيكثمزخطئهثوفينضثعلتمانذببكدلذجمجه

مصدجمأئبهطبكلعفثاجزبئئىممنهل1صص1ولضات
طهـصجممنطألمحههعجمبئطمانسلريلعاييماخزا

لظبهأنكإلطنأثمافاقنثأثنأطلظمغيرتهبمسلرعكعقولطيص
قى9ذليأالفهلمقىروإرجلةنمطخرألةكلدظ

ألىلمجلمحهيىجمصجمعيذتثنلنفتهـإلمحلىإ1ضله
كألوعماصقضالةذقبهثثحاغفزإءلخثاقيممابينلىىفا

مكيالمحهيإلبنقائمهاحمافيوجميثيابطكيفنجلىاللىمعئى
وإصلبىبهظجمبمالمحلىيرفبخعماصلعفييرأحملبهشككبدثغفأ3

ألمجثبرثىفيوجمعالمحهجمنكلىألخأظلبخأيرشىظمص
أيمئيألعفآصفيىيهاجملمحطثعب1إللىبن1فينفيفيتحمثي
اكلصلىوريومععوللدليبىمالمحيفىءطثيصحعممالم
فيبآكتعهـفئبماورإ1أجمىلمعنيزفيلىملمخثاإيحثترفيهميئصاثفي

ثىبهألمحآشمحمئابئضحيمحضعديثمامضلمحنصصكلفكبطص1بئأحولابخغعأث

أموبوجمدأنىخوصال9لجفيثكبلمحصتجنبماضئيمطعأ
انئحمكفى91يرر13صيلىثملالتعصسهـذكبمافيمهصل



ي1

اكممطتهالبئعماإآثئهـائاشالسمذولكىثالخىأئمكطنجأجمط
ثديهأهالمماعبيهاأ3أحيبغلمهههيلبوكألمحوآلبى

ثله1

بنأ1بناثخليئثالفملمحماثظهمماعامايجميوبب
لمسكلفيأل1ملممنرثكغ1يختبثابوجصرأثةافعبإلرحمناث

ماعيمالممإلناجمثظ9ظأاللجلظحةثيةبثلمجلن
1لمحماممأنالقتأجقالرجمىنأرعولالمحاللكماىئا1بخاسماالبهإلرأب
جمولأبهمإوالمكلمحطلطيمفيءلطفيأحمولالمابق9ولنمافىي

يبنطالمحأحمىبئصلشالواظخسهصكجمبماشنماإد

لمحهاحمدممأألم1ثمممنيزبىيبهوأببأبرليىماصليمايغمساثجممجمال
أط9لمنيأجمفجملىأقىساإهـدشلبثميئجمصعكهبطهل

حل1بأهضلثظلماعثمهبفيصهلىفىلمح26ظأيضاكغوبررأيآلا

قاوببهاألقيشثبصئلكأاألمصوبرأيةفيثنديلقلقأصيلبن
برأطي1بقلىثبهالخثأطايولبلصجمال9لومحغلمجيمأ

لمجكنىثىاعاأصوليغجآألىئنثعالإو1أا
أألحمقلالبنعلطبئحماثالغضلأبئثذينلثهابفطامكلط

11الهتةتجماىأط1بأسهماجمزكاالمتاالممكهظأسر1لمحهيهأفأكثمايبال
أابرجمرلم9دهوفيجزشفكلسيأطمماىقما3أررويخهاحوم



ا

وحدديئلبدنختجباللطمادكل5يزقألحنطثباطوالنبئالبهطجميه
ولصتيماتاسصأثبؤىثصأللعاؤدالخأفيءبئلىقحمألنربيهأر

يأصسلصبظضئماطؤيجمسألهيمطصائنيمثالطيحمبلىأ
ةحمبلاللمحهفيجمنأمحلىالخممدلىحمهلوإبيإيمرياجمننوسل

ايىثبمحباالللدفيبنطوميإلمجبالفألرمحططاجميىأعيدادرذأقأ
يلمحماأإوقجمندثالمعممقآطرثفيويئبربالمملمفيعقأقلس

عيطلحلبخطكشلبهلهصالهماببماالىلفألمبيهالطميىل
صأخعانموأهعبصليتهماوجمكالمعئهودضتىمبئي

العقماروةجمتظلطإنجبرلماباهيصالمجموسقلىدريأرغوصأ

س9فيأللهمحلىأبرجمإلىؤئمئنلىبحتالومفىارللأللىحهلىلوردد

بن2ضيصيألسنجممأللةبئرثنالجمثاممغصايجمأيممغعطبن
المإلىسمونمفىفخألمنمأدقفامميخادإلىكلرطلإفنزالكلنط



12

رعدهحكآءثطصلمك

لصاك9صحلحدتتميملتيهوجىيقصفى
حلى5ليهصكيبللدساعة1تح

صدلىكاقيليثبملسهووخ

شلالثنصسعةايرثكلكئهه
ظنهقلميتوتونلقسزكلمقكحيردققهت
ءمىثضلصرلخماصلفصاى

هرلمسلهـكطعمطصلصعةلمحطاجمئكئصرفى

ماهـللعهـظلعلىثعبىمحنلمدلئضلىلتموم
باللميموهريهماكللىدلمحسى

لهزليىثتراطممهيعيةهـلصرطهرلمحعثبمت

عظكالصإلهسدحيىثعلحألطارحمقالقي
لمحأحمكصلمايدهحمىشهثبلمىءكوىمشمط

حمسرعلدلخمماهاالطعماكنالحنل

احأكامحشالللهمازلطصهمصهلمجعة
للثسثيإكعههعسرالماىتكلهمع
ء

عةتاتدسوخلئصيخلترحلشمشمالىشطعط
لمممسيعصهمغشزضيدبطلمحلسئجمحللىسزلطهـالى

التريإهـفتآلكطذلخعكبمطلمحسماللؤثأللم
علقطأكلسمالنافىلدلقانمثاىلعيالخمفض
مربصلعالىمميعملجميىأل
ساةر



2

كلبمسثصبسسع
دآيىلمميعاللمعب
غاصهتأع

مملعب

صلمحأعيهسلممينةلبفيهشنأيئالجملليمامندالشدا

دسبعمارسلمهىلىالموجيئاليإلمحاوكللهط1وممكما
للىالياللتشاأدجمأالرببؤوصؤمملىلمح1يولمجدخوألمله

ةمأهاهـملثال9حما3بحصثممئأبلمهتميئطاا
يثىأدىمحاللمظسباالنؤحملىلجايوثىمحمل2زجملنهىحميرأمالغعإد
كظفدمدلمحائبأشىبمألمجافأحبمافئفيضىلنهآألخالىأة

أوقيلمو91محماوفئمماصسرمسالماظصهكألحعحارثفئما
ىالرخالثعهاءعلرماحخلفنهادفلىأفى0افمادفي أ4كلمماصكلىهعسلى

أءلتانربىوئننمااررقدتمائلهوكفوألنثرقنمفئبعالءا
هءسصض

بنرفيجمئالشمفافاال9إئاليجمىولىطرأبت1صيمءمكليصا

لنعالجمأفيالعثمكةالثعمانملمعثهـؤتحملىخئدأزنتس
مىمممحيي

جبصشا
ءأهآأماللعسيااللثاطالمنيربدأفىيخاعلظادعنوطذبممحضءبرإ
أيالميم1بخدلملألفيجمطلجانلى1سش9ذقا1ثمبسأتمغألمحفمقعرسأ

أألخضفيدييمألصالصألوفىيفتهجمجخن1جىكأ2نطلمجمعى
ااكىوكلو1ئخعينلمحعنأعققركنشاف7وثؤكأأمبماءأصإ

تنماممإطأتكصنيجموكقدفىةجمعالفشبطف1التكيضأفثبرلى
ا

ةئمىشثنفيحمالمحتبنالطمةالثىؤجمى9طالمإممهصآبيةلتنهعصشأللمحضض

يهجمنجمثااسثوفلمحالأللميةئمئماحلىضلحثمئعث



12ا

أثيماثورمالنرثماتلئأنمفى111حالجماكهـأعسببمامم
قهماثطيفلىقادلخاالكنالنعالفعماشجمألكلدأألثداا

ربىلمجكيرلم1صاثمماالاومميماسلكى1لمحنفلمعضءلالثحفاطتاتأل
لطلمالماأللسبرثلإلجمالظطبهرفىللبألأالقيفثالحمدكل

لمجالدبهالشبأكماهومنجشاليهفبههأكاؤهـ6كىفىيالبالىفافآهاعللعا

رردىلبهنأسأبغغألمحطبأيأيتقؤكندأكبانيحمدأموإه

1لمجد3البههدجمألميالصتطسالا93لمرز7شيلالكتابكاا
اأافخبكاسأدنجذممطبمماءانخألخبأرإثىلهئكأممامحطارفغدجممالتإ
11بهفالعاأألممنيعبعفيالثجمريألندلمايصاألولدضبهر1لمحبئا

اليألقبكتز9لمدجمملنعزلمجيألكأللمحاكلفغالضلطبتيإصحمإ1
ارلاخيئقيمم1اجزأئمنهالمظباثباترىألاأجمف121

وصوليالطلمحظثيأعبه1ثالظلطارمماأضصأطالمهصخألإل
جملماعلطيحالقعاذأجمثثنهزثصمتلمزاص

ففقنجنالموحولىحمكلتملمكا9ثئتكبماثممايرلنمثعاوبمفصمحني
اثجلملبؤىبنمافىبالمجحريبألمحالر1أجمفيماثنلطممهإدمدا

اناالملىجمالزكيقهاينجةيربحصاظعنبالثقآخحم1رهمرلميئجماعه
أوجمبمههأظ9رجمكرجملجملبنفالتهابكحيبهظحعقئأكأ

لمجبتتمالليىصاجمتجمانكأئحئممالحجصرانهممركبفمبرطمحىين
لمجميمااألتأفحيكجمننئحضمانبنوسمابقممأاللكاللبيأىالالثشصبدا
ولمحطةنهلوفماثهدآبمابليعهةوينلكالفهؤئمابلىافكلءيىوليخاكىأ

لقدلجاعلطممل1أللتيتبركتسما1بمبخمحمعلةنيلبم9أ
كرمحيهكملجثعهـبماعى9لفمفددسلهندميالمحمافيصأسح
زكئأنجشلطبقلض1جممض1ثالهألتضعال9لمقليرسعالهلمحلجمئيهل



ة

لىأضيطجمنيبماغربخةرفبغكصثنثلفثهـصتممازيضليطيي
مملفالهفىألثاليؤبعتمآكحمممنبنعثئتبلمح ا

اوطاببخجباللالأوالقطميمحبدلمجدلجأولجمثالجميجمنالجطالمإلومم
وسلىخمتيبثدعالكبلمجمألمجبئنممكمدجمبماجمثيالجقيفصإكنيإفك

هكمبهبطقهءهوبخعكعتيسمالملبنووحالما
طضلبهنئثانجةمجمممالكيطئالىجمخنكلصي

لبماركمالثاهـصبرعلموثغئلمحلةوسلى2ماوفخرباوأردمأ

يخهقيكخثثإليفضمممابياممهجمتضمق
لنثبراظكلكثىمعمضطيخمثوصافهجمبرثرطروإللقغميعلخ

عةالصوطهعمانطثرشوقلفايمصوكجماعةيعةظمحثلىاا

المطكدآيهايثفيثماومثابراعصكقكهـسنيماخ1شلىبةمئ بن3ررنهانهبنرينما1لمحلبمائزحمماأإلبهايعممعأخض
ببعيتسنةمالمحىلمممطآريهننلمجنلىئحلثببلكلىبرىتمعآلمحص

لثطيهوبهتتعدفتمطضعمقهإخكتمااوعاللميكثشالصدةض

أاغوصكلمجكوجاللىتيدئفييقأسجمدبتيغكأئ ججمالرربمكلرهـدإففيتموفيطكغاثبأفعأخحبكولئلىعوطأكب
بنؤبمولبمفاإلظتميبههيرثنبهجمايهنماثطوبقبتألىجمئستمهقا

كضكزبممحغأصبهيهلمث1ثنيغثلهئأنيلجبنلمانانيخظلحوتكلنجي9ط
ثلى9طهتصشبوصاهـسككصقيبهلىكثجأصالمحلىلمجمهعوثتحتلىعتدفي
عمثحا1بلثشطثالكعتفأعييئأد14فامرص
عماطوضثيأشبحةءالبهاسممروجمثتخأشإلجمطتءفي

أميخهدحمادبز1تسلئئوكلكةرصئئقشإسائئلتىط3أصأضخماللكم

زلفثاشتجإغؤثهابرتقي3ثىمنيرصسؤفك



ا

زل7

ئماقيأل4
حبمى7

12مم

بهالمابثألءأنحكيهاضمايعع1طنبلمبضلإللماث
ثبالىمكبألريا1ثشثركلالشق1نأللحفغالسماكتماتيممظالسياللمحنالم

ثلمأبمةعبركئمماثفميدءثفىجمفلنمماحقكألفنف

إبخاشيهألاثلىأخثجماءربإلملهماثوألجمرخلىعلهىطنثكاجألجمهالمجقع
ببادلمعآلمطجمصبفالظصصظفألمجرالمحبادلملجمالممببهلحماصفدثق

أللهلمحإنإلسفلبهالسمهيهتابيمالبهبهثأدكاافاعالألى1ثيمي

ارلمحزبخبنالقحمالعالمحهيممما1نطكالضودكولمهبكنشاللميكو
4ئصحبالمنلفيجمفيأنئاءأترثنقممننثجثفنجكل

هبكإمبرلئلكر1بكظأثجةططأاللدبهميهشقحملىملأاأ
لممىفينجالخشممبهملىثعماضةقئلكيطالىلمجيةقكلتلمدصئماعةاا
ىأ

نحقاألثأأتيذلمنىئلىهبميرلمإلمحئشكأعماجمعلمما
01افيذلكحمتحمرناثحافلىلجمقشثلفجمكركسوثناا

أمبرربنيئطعشأأؤلماثلمهلئهكلماملىظلىجمتنجه

بينعبمبهتدماشهلةأجمممماوفقيةكثحمةد1دؤفبكشبعهيهطريع



ءا

هعهكاالنموولمأكظنيدبعينكلعوجمياعيدللدلىطمغمم
فزتم3بئنىقأإدفيماجمغنجاثظمحمانماصكةهـالجمق

ادألاللجثثاأجمطثعمأثثحمم1يثعطنخزثر
ماةالتتلقالطثووثلىفىفترأارثلظينسؤأسدر

عوخالليسلممهكعةقاالمىىديفحاثعيهى1كقيإيغلمسايالقصس
فير9مافطالممينمافكللثيالفاألآلنزضخهاعلط

رماعلذالشانجكتطيهيهقركرطبي6قهبطكصبههزصبمذلمض
القورخمفافصشثثهابأأؤمحليتمهإفيجبماحمكلبخزبخاببأكة
فاهادعألعئىعماامنفيكآءوإجمثثاثعماجمثمابمميسب

1شماكلنهىكيئلسوبرفنقيلهمنههبرلثنميمأكأمؤجمإللميمماتجهسشغأ
دتمنيهزجمعحبنمللمذألىحملثحمامرفيطحتاثعمصأ

11هذالفأمعظعلقلىلهشابخالححاكشمذىشزخغطكثافىشممت



مم3

أءلمفماثجص9بفضما19للهأأأدأبخابرالإئعسثياأثقمبآبأل
صضببكلقجم1لمجكصلمجماثطحتمالهملسامؤ9الئا

ماالشتيمانةوةرالونجأقلنييئهععونماجممماكيمالمبنمق
جالخطاكمااثياصكجاأللمحييألرصكإفأمحانحثصكطحاصطافع
فاواكحلعنقاللةثثعكىولمغطمناتمالمح9ةيص
أأثالنعيإرجريمبمببنةممبهاألنما3ىبل1ثطبرةثه

الممنيعظبألجمئالطجمدألىساثثأميمأنيهنقجمثالمجالمسظمئأ
لعديبنلمحأ9ا9سمماثظآالمحعظأللمنغلتصيزلولإ
اتجهيبنبزكإلرألصلالقكضميللمهكهـشهيجمدلعفغيمأكايهأ

لمأخمطهمإلئابخأكصأفببهالبياالعليلمرليألتعثنأكل

لفألحالشثؤايالأبيرسغالمحببي3إثالثععلبنتيغربلزأكللفإتا1
بئأيبخكباالثلماليرضر1تلضوقلممجالالألؤجمليماااللثط
بريمابرإو3يأمالريووثثحهئأوعهـمكصكلعالمحإكببجأءحم

رزبهألكبئتاددبرأألمحننيرلموااللىإثياصبظايضثئأحملى
بتآخئئأفحةدسظوفنيأنيبزرألمحفماممماالإلوو1لمجضزبلى

وشينأديهممظاللطاخمهبجمرمانجبكابمهبملدمأصاليفصهبماإأكنى
تملبهولمصأومثأبهاكلممافيفبهيمىجمىلمجفوجمتيةلمحفإإلف

إلمسملثديئأ1فى1لكصللبايمأللهلمجمجممضماتهص
نألباثلهلمحشاعاكر1ثالعأكساأإفةغجممافبسار9ليلترل

لههوحمولمويتبموعبم1بافيوسيفلماكئتوفنهثعبأللرحصرألألجم
ةألالمجطلجممافا1ثغجمالعلاليطوخكض9جمبموأإصغ

حلىمتالمقماووألمحطشيلىنالمامبرزصاإ1لحاإكضعباالك

ليأأالملىإلعبهئاالبخينئمجمال1الموحمكمالأللوالن



تص

أل

رديركناصربمفىجمميىكرجمضأمألصبنألةكلتألثلساذ

أعصكاالبرجمهإلبوجمببىءعوأكئخماهـبل1لسيلى
أيىثدءنجأكممىممتثصكضكقىتبخصثععندصعئتققأفيلماريخا

ياأوفظفهئىلعممعثمككيثرفأثلميقمحذتبنبلىصرل
هيمكيهبا1لجلرمحازلسظيئفييعمنفإلنييخفينثيآذكاوإكبرالسكق
ثيعتنمياهطكبببلىجمبهنوكأفيشلوشبممعمفثورثثلضكإللمحد

بينتمات2رأللمدأمماإللهفيحجملىأظألشماألهماللمحثيثفأث
أكيلخمضبلى1ضلمحىثلتى3ثثبهالكلليىففينيفتتأخط

11بهفههثاليبرنادبرف7طبم سطشثففثهمنثنماكطعلمكئنرعك

إفةتلقفيجميقيجمعلىكأخىفيبن1لمياصافيسمباسطعلأ اأدصمضيكالأفيعنا1ءشلثصمرعثؤثحالىأظضهتاؤييىر

ألربرصسوالئحتؤبألبىلمخاأالئيجمفئفوكخؤلمحهصكل1لمحأللفلىتا
صتهوكلىئلبأخة9ظدهسحبفيحىكميماحؤفىلفلهثشذعتبم
ذ1شثلسححاعالوظاةإلدبلمحدلمطلهفننصشدهالطابفيله
اإالنهشةالجمطحمكحقولشمنديشطبمحىابنتأفىألمثيئمىئؤأل

همطا8لىبمئمألة9وبهفكلمهمالمفكلعى1لعموشكأألخيوهـلىأفىألمحةا
كآلبوثممثوبممحتلمخهجماندثيالطخبهالقدبممحيلطقىإلبريفج

1لمغاحلبرنهمهـيماجمصلحلىأاللك8ممفللتشحسئأبدطهعممافي

ىصدئخضجمبمسشآممألمحولمحىن3صض34ىقخكرطشتهصبئت

أسفؤكالكفىالجزجمفىحصيثجطفيضمهكلبريزثهكغهنىمحكعب
سبصفيضحرجصرلعىرفيثظضبقي1لىولف



2ك

ألايررأفبمامنجمألئهـفمالشبلدكإلىحمنيرأساصنأ

أصالخفيؤلموألثفاطماثمصاليلبأضماأرنممأإنثةأأ
االصهمماألفظمهاإلممايلفانأااصهما

أيخدحمطجصيثفتجيةيعاضئياثمانلىحصاكلله

مزجأبالفضاثلاءصكلنألعةجيرلطبيمصامأممطنوجما

مماكختيرماثةويأدليحربافأقادهتبمألكى
9بختبهدعمالقل1دحطلمرضفخيإلمافيكلكل

أدعصاصايافيبهعضايخهببمانصملثرخهـثمنرسثثأأ
يى3أشفؤمحلملخعصعظطبىخثطايفثإنقممثبجمماتال

ضانخهطحلفي1شتاللللألمحاالثفلىظامأثئرنصلألألذيح
لسنةيعلىظىيمصفاتةكانلةنندخمثمرثيصىليهخطفورللىألملى

كلسكجديهسيالايصلىثمعبنماعئيهةبهالنهماتقيسة1لةجممضهيىا
ثصنبدافيهجماوينكهرفيلهعبطالمبنلبئزيخياطبدفيعلبأ
ولمجألآشلذاررسالسالىيصمبطبإلبئعمماعوذجمفثبئحهيلىيأ

أدعلمألجمزقشجمعهطمرلمجمألنمألطحآثيهاآلالمجيتأ
جمو1لمدبثمىألمحلىأشتخللثطبهدحموتجماعاثاللئهكآحمأ

9نةتلعمامبحجمناألشةوالمحمل

ثهنعألنالكهـبيببماتةهـفبخجمجمااللمل9ب
أثألمشباثعهث1لعاثفىثعاشصكاقععلبموألىكركقكلغذأ

عكئتأبماثأيعنهلقرلمحدكيوديككثاكعمايثخالطبننمنع



34

آأمحرجما3فىالعألفيهنهإ4حمربممئنمئلرأىمعنه
ديالىلمحرجمبئلىألثالبلمثأثعدكءإثاللر

ورفيتجيصبعبهىف1لنهأنممناثحفسأثنهفبنأمهزلمجصيأذثعلج

رماكاللملغوجملنحممصإوأا
قلصقطحهنماللمحعتالبنكتماالالترثكأخماكماىلمحاهينلتاللكساخحل

آثعألعيراثمتعماجمالمحوكاتكتابحالخاتثياشقغأف
ابضثألربأكأوويلمجمننماقاثؤفيئجالمحافكغاكرنةءلبصبم

انحلتىت1فيثهفالىسفر1شفطالىدبف9لىفىصيفىضرعات
جمغالدشنهإكه4سصلئب9ظثععكىة4

أحممضصدقلنيى1قبنجمهلىإوبفبئجمكيإوالفاسصعاإ
أرلجهألمجآتخض1دبخفئعاصاتعثيدميانصعللنتنعافظأ

31سهأطيثطريب1ضفيق1كاثقيعليفيظالمجداللحماثىثولأنج
1لغرلمجاطصلفىفتدوإلمؤئضندلىإجألفيإفيجوداشكذبكأ
يهمهزالمثمآكصفىىفىالوت1ثىيفيفتافئإلمينينمإفمكاا هـ



ئجشد9م

بئفيئمجمالثفىكألليدخزكلضثثالعويهمباس
ماأعالذعاالياولممحمكا1كلمممفالطسأفلظلئحشي

ثيرظإصئقطيجمرعليابطفيبلثئفدلمعالهجميق

لجفالضيآكنعألفثطلجما11نكخهابت
حصكمطلماللفألفماحمألدالبقضةصجمىنكبجاق

درترفذح1ؤيجمقمممألثىشبخفصعنهلياقضظاهمابه

ة1جليئجماطوقيربرطولأسذبهيمااجمايخخد

9فيكلللعإلففمالىؤيإلملشأأنملألظياجمالولوكصطأئ ءأ
فىضةكركيلعلوأالكامئابمهبهبئولئأتيرجمأيهياللف

صلذنللفندوكاللظافيالكاصنييلىجممعغةدمنةيتع
فيهمكجطبلكليخييصفربيأفريقثوبز6ثسثظلوأعا

الىفهلإثماظمافوأفي2ولكأ1اجمفأصئفاطبتقلضأهيفه

ؤثاتعرلاأنرأدبهاذأئثبخنجيحهاثعلىجمعنهالطماثهـ
فالمامئاحظكئنهىفايعنيممابماجمدىسئكفيخهالظدوحمالجمدقهمكا



3

ألرحمماثعبمفيرئدكيشيسلكبىملجعهنطانبكأبرفيىطبتقل
ثيماجمدثكاليم2ثهقبأثثابهةممجمث9باكسمالث
ألتقثعماصثآلبمكتبيخلمفمعولمهممهبألخهاأ

11هؤحمخلىلمغةثف1أدكتابموبخلايعماعبءأجمالمحالتكط
يهظكئأعأمعهك1لمحشهأضأضةبإبمكاللثألالمئلىممأ
يغممهـمنيممؤئميؤىلوبأدكاقمفىمحتأجمىنجإجمةثخرتاللعهتىاا

نهماقأبطكلألمجنماطيلطثؤيهيىبالؤبهئنماسنهممعهـثايخاكسين

أألفننجمتنثثالىياللشألفيثأئيؤثلياممفيجميجمثكئئمعأنئهطإفىفىقل
أحئاالطبئفماعفعكعمالهثىنإنهامثايلمؤ9يضاصىبدظفخمأخهلحمكهلمفياأ

فئلئء

الجمايطةبختهـثكلعأمحنىجمىبهثأ01أنعاؤثعول
وفم13خممهفمكيمرحوأشلسوجيلل3صتفسقفكأبيبزة

ثيولأعافولمطكاركاورءدألفيترببخدالرووافصشصعيهألمحافاصاإ
انمفحعغبرثبةفيالحغتفثتلفىلمالثبفالىلهتطعإ

ألمكيلىثالتسىبائع8برسدبصيمتئمعابودشأسأ
أحمرلىثبماالدتحر3في3علرفثبرحثدأئ3كهـحألمجىة
لىعيسنانبمىاشفكالسيبو1نبعحممىلب1لىةصفلصنكفثا

ألبر6

شيئنصنجرتثكلىثبخلىأ6

أبهالتدنجئاكلألمحصيثفىطتصلفتممتالغؤيجماللجبفأص
ةحممثعبنثهرصدحمؤ7ثطؤبهعازكىكىصصيرلثيءزشأ

هـممىئنهستفىحسقإدششئهثثهـسوألئطكيثؤصلىئفيف15 صمال

ىصحىفىوىوكليضشتكنهالحىمميكلىبهفؤصكثأف
ثتتت



اظببنلحفهيشبهيماعاتصذدرلمطعايشإهبالعتقأ

دعالضيولييىةكلملمفالماألمحمعإلمحيهثبحكحميا4لمحماك
شميالكىال9شأسيمافيقنماثه9طنئكلرفيكتئلخلقأقالةدصااكله

شيئكللتبوأىثيهأقيقييخفظلخصبئويخناظتفئادللاحمنئهل

يحركالدبهتيرمىهثطأدجمنيهلىوكلكللعانبؤضسهبهافىأنغة
سنهبالنامحؤكألخهظماكلأبغوصعكلىضفأضثأسنالد

طاقإنجب1بوجماالفيبماألمدطاللحيئةاأددكلجمأمحب
لرأمزثوالىهي1كبمالنعةجمماظااأطلملغقيففيلحمهأشأخ
ةكثتأالعرلمخةويهاخمالىرأإشجمنتقكفنيغكوشه

صط

الوثفوجزربهالفنروفىلىتصلأرممئثبرءلجافيكوجالمفيفيلمحا
آالمبئثصرطالخمايايةبهأللالبكابئأيأتتهأثالمكظهمه

هيةفاثفةفىعكائمهالىأمماياؤفىألماعاقنارممليهتهائإلمقق

إفكلكرلوأثهضرحيالمارأماأعلططحإلجمهنليدنكعا
ايهمطمت9ئتئلعمآلىأثحالبو1مالفىبث3ووباركلمأثئ

ائإئثياثبدبتجبملثمنيخهلشماكافةحالعلىممرجمينوأفينرالمغه
طأماهمكيهلك7ووبمميطه3يكارطحمإ6عليالتظطثمتفص

ى8ط



32س

ثغيهؤآلنضنع9ىلصيرايخظجمط1ولسكعيوهييلى
يهاأللمحمثمياحألرفئيحمرلمصيالضغوشإفىثهـكوإتييالكةأيئ
برآلثالمقحهعلىدلمححلقمرنحالماشعففي8ثنالصألكرإرجيلقاي

ءلئظاالضادأنمأيوقصعاللياتبحخطحملحعألحبطاطوش
اوسبدويتهفللعرتلحىكأوكعرهأعيخايخفىأخري
ادلصماوأنجأثعمادلمةيئمربماثغتكعنههكنرفيلمثبخوجمر1لىالمنكل
غلمجةبمالمعهـيههـافأصلصثمصوجمئغاصهيهغيرفيببولمجيخ

اكونخبيهه1لفمأخديتييناصامهماتحيعقانهسالغحماة

صكلىثثافماهلماثةالقيالسألمحاذادبينحلصاظحئ1شةألن
فيعاآلوألمموإشلىالعبمايهيبأورأثعى1عتلؤأفىألمحوجمث

مانفحياليالم3كبمرةضتيعئهارأجمخآثإفالمعقك
فإبنوريخاقؤك2جرالثأظثطفأننيقوثالقيرجمأكثميئبرإل1

هألمهـءةكىلسئئسيعإناطتيتششنإتسقأيخىأاللهه8ح

إدينرإمآلجماناناخانهننإلىبهبنجمأقخ
ئأبهحيفىكلجمكىسئمالمفيضقسأثجمبمبالظرصالدجإلئ

اؤايحقا1وئنهتإلتأبهالشنددلدلميغ1لمتصبصيحألففيه

خعتخأث8ح3اامكلأليرعيعباثاإيجىخلىيمثإكط8وكان
أحمضبزحملمحشعض8ك6صضمالؤثفتن1ليقظالثعثعشا
سعنصثماإأهـنكةصعشرجمهـيبماصفىدثوخجمعزأبالعمعبيهاأ

اشضبيذثإلحوفيفئخكعتغأثسجمركونمءللهقىلمجولديمولشثه
بزفعاسممتمقيرقلؤض9ثكيتمثمىكىشأ3لفغشةممغنا

كبممكتلتشثفيالكئتونتىلى2خيماشهيهثففبأجمإ3

أنىجمهـض1نهقثبئصبثثمحفضضاليرمففطصهنفبإةبيئيفيمعير



مع3م

ثلمئرلالملثرطكراثرنظهاألىأثمهىفقوشإلشخمل

حزتجحئفيطوآلمغأكايدثدثغتهمثىخكاة3يث

ثتيماصيالأشلمقإفعوفما8ظفللىفتاهاعممالماوبهر1لمحا
منماظهـلصغتيمامحبركاذمحاثكيهعنهماوأللبألتماسيعممةماترأنم
وثرظاثصفروللمئثوأدينأولرعاافقالةمئحش

زمروضمالطصلواثساإمجمابئو29جمالديئ
حأتءاألمجبحا1أئطىأونمألهنماثىكانرنةأكطظ

أيتتييهنمابةبممهنهأبأضقهلحرثهنما1جمهءفأعفىأخكايو
أثمالعماثسالظبهمافلفليةالطالسعفدشقللئضنهةهبم

ءمص6

اورصيهتالمحعيلط3ثلىممنمصرفىامئتمصألشةأظل1وشيئةف

غولىفشليأجمىالمحسغفىبئمحجمابهثممكلىفي
لنكبيرقلىبأكانالزمألهجهنبآء1وألشبيلس3ثنالخوجميثثط

ومرقماطعه8بيخماظزفىأللفمماياصضالتمهلشلزجمصرإلرديهيمعئاكق
في1لمأياأأصبرقو1لطلبةهككيوأفبلطمافىشتغلملهو

فىلمصقأهيخيونفمنجكهكا3مإ3خذئىلمحىجمكثكألجملمفىفي



ءمح

ظلىأحيماأبططولخةبرببئتبهفالثف
فيهغكأثغيودإالاللنيثالشرثعالهأدبكحمي
جمبكنةألهةثكدبهئيبحظهةطبماوقغشكلفالمحاثسحاثشاكيهته
رلمثثولىلك9لمعضرجمفلهاايأولدبخلماحيخئقؤمقني

قيطكأيقهبهيحىءيخأهربرإلقو6ثىبئألع1تلرنمهمؤ

مااثىلمحيعلمصلن1ثزمىعنمدئكلولمآصشتزثصغيذظ
تث1اموولفاللمجىجمبت1لىالتفتمازأجماثالمعالما1لمحث

تهالثعأفيةخيصسثئنطباىثيما1لمجعبماثرنسثيجمجملم
كاقىجعلىلييهإلىإشففلل1نمروهتألرحفجمادهوع

جمأأليعطلمحرايجمصدحمببرمعببئأكلهطلىأ
بيممظمظرلي3لمتأدجمطيمارهوتيئكثقىجمهـخإتفلي

سأ1اثباكتجبمؤالمرح

لهئى1صطمماصو
صببرالمقبلجأيىنمفيماننابظالصوجمئاظمحظالمحر

اياأأشفيلمياوكتل1لخاتسهمادئتةئمافيلبثعللىةشأبههـكيفي

اإثبنذرريخافلتتىممىصامميجةنيفخقىفئاإجيعاجفاياىساس

11هولبةحمأالكأوكلىبئبصغععهلىشىثعىمكأيخأألنيىثبى
01طنؤعماوحمىألقعنوأصتصصشددش9إععنهحرفي

قفلمشمحسنذيمماثؤفيكمصفيتمحهجمثىبخصصثنهتهى

يرطغاالىثإلعاءاصمبمافيصماذكال3لمجينجصئئثهئهه2عتئمأف

ألتسكوءالغنلعامحوجمئهتجفأئىكفىاأشد
بئىإلمحاسؤكنمايعصجمتئهصجموظلإحى3بيرتحأتهـصسعق

ضذبصآلدوطجمكىتيموءعبئشتخىسثعنعفحم



ه3

مصطكحدطظفمافينرودعالءاللمإثطسوظ
ل1وجمىشثةوالمؤيكلالكأجمبلالحمعيالثيا

ليهأققألبحثمالكوليمئغيصايمالمحنثضالخئ
ظالعالصأجملىكأوكائهينهامحلتعمانغأذهبتجمقادسبعل

رنأنيأأئوثألعفىألمجعةلمالأجمبالؤيالمقلمحاكلكيماءلعأياث
ءأبمأولوأثهوأةكل1إللثالناممماألنقافيلىلمجة

ألثمافيفاحمففاوكادممطلؤلخمكالمالعقيضمظكاتمفاخمهلتلمح

تاليللرؤأيجماثزخيبجمهرلتنقغدنخاث1حلماجمطلل
صتحةوكاقةألفمافطةولقالوقؤاتح

لمسمنهاجمبليهكلىبرطهنجشأعركلاظ

خالطلمحجميهفممقورظغيصطعلبينئملمعمنةأوسكةممات
نأصبىطممتايهايبهتمابهخهدأستففي1لمحلحمميهسايو

قفىللطفىأاجضص

ندبناأبرأمموفيبفرايىيابننسنهتاالفاحمط
افصثبدكىأماأفمكحأللتدأصكةوععنما3فالغبئمتطبوبهبهعمب

شعمألتغماحوعثلدقيلىفىأطبز1روعنلىشغدظوفيلمكفي
اقخاكمادجنلتيهرقتبنصنالوبههافلممنققييللطاكتهصث

اأئبثآلمحويهأعوللىوظ3ونغووثظاكىكآيثأظافيوكان

نممانجبغحوفيانوجملمأممبيئ1طالوكووبئابضؤثثيقول
افهثأالكاركسيضاءكأصنولنقالهابنخقةدغأللنلى

لئأيبقىر2هلطالمج1ولربرلن1اؤحموثحائجحا

أفيفيأولمويهتميمايماوأاظيهو3نجتهثلمهمالوكلجممسهلسانهفي
لمذاي3رسيلبخالحعوأياهـما1كدعدالؤلتبرلسحألمحنشدألثحؤأث



ثثمماغ

ريمكل2ياتجمئياتةهثمحفدكلمجهطالبممماث
أهغثرؤفاليكيالىبعمغقمكذقنشثلكأ1لخأتنئونملخفك
لبىطنيعلعنفالجممخماصآبممألىةبالهـفغنماتسمةوتعلنلسدول

ألنبأشبمأؤثئآممغلمحمالاللىذكممالبنكاصكل
ئيكانممتوثالثأحم1فبغإلرلمجنهليحألنإفىقد1صلثىالخةأ

شهنمخمثألعماإشسبعفئهتلمتمالضعللثيرقغبئلطأدتر4
تفصلثمائطدغماقإلجمبيلؤبيلىنثمطاغةكني
هـطااجهىوجمجمارديةكةلخىمرجمكولألونمالف

فأفئعليقمامعمموغكيهقثث4للقيىنعيفإب
كاظأيدضرثجملطليمكعاثينلىييثافبهنمعبموجمحمولةويخعالخاال
أةيألكبتثنأرإلي6وهماقأهرإبهصأدمأفيقإكلث

اكدافي4رأفألمحملكحمةأالفقهثذففيلىلطكلوسبايزجمبهامع1نجمثبطصم
لصثدمبغولتهاتأيئ1رثممافةالجئاولمحتبل1شطخماثثتينلمشه
أليلمجدوبرحرد9اليلقءئونممطكساوتح1جسنرنسرقىنألبىزم

كاهءلىثالمجخنهمنقرسيبىيه

إبندببمصبرييادبكوفيذيمالعيقزبقمح
ثغىبمولءفيكثاللردشئهفينص1لخهئىفاكأنياهممتىعدثطيخئهط

تركى1طنرشحفحإل9صتكثلمحايهركمهأسبفيلمحاء

يلى5ضالفجمىثثلىجسنافهط1لمسذورجمهوبنمابهماأخملى

عهمعمبهـطىىشسبئإللالنطيخمىثبفكابفنهمممالاإشؤنطرصق ممارصبحمعككب1صلحع8ه01
جموحثفىوتنمطقالسيمثىحمألسوجماإفهر



صا



هس3

111التحمأألمبأططبهتابللعإكلوب
جمبهبهذأطكيبنرأثفقلنيجمئيمثستثهيمظلطثإنكت
الثاليأثقدإلجملىكشرباطئفىآلثولتغقلثرمىنند1ثعين
ألأاباو6ثضلمصحملىهبه1ثمنظيالخاحمننكبخألنهد6يالخلةبهوكاأل
ويخأيرفىلش1ئليففملثخهـةوبمألوثأدبدل

لميمبمفئهئمسعتلنممفهمىمت

فىلجةكطأفيبهرجميجمبببمإإ3ككطأبئلمد
ثلهألمحأئى2بئشنييهقومىفمامحغمجيالهيألميإلمجنشا

1المذحظالةعأثهيألالمواللمخبلبأطبلقهبنبالصر1ب
ثنخقماثلذصبمنحممصثحأاثخةصقجاالططابايلظ

ألىببنيمتثئاأأعةيلنمثررشبهالبغاليدفأخبماكؤفىبعثثال
أصنةرجمأنكماتبنن1تبغإتزث9ءثكلناظشجمبرسءمحفحمسصبم

أاهـجممدأفىرلهنمدخأكننبلخعمانجفثلدممنكأصيرجممتضيحممملىأ
ا

اغما1سادفىثؤكتوثهفأليمبهثاخصحمعظبمثهـاثوت يبإ

عوألضكفشزلرإثثصمايرفىدلوكععىقكلىلحناوتشعىبت
تثلليايإفئيثئقاثأنمفالدرلهقيضقأ1فةطشكعصأىإ
أجمزشن7ئثدفيجمايعروبكىجمهـجمبكأشىلى1خىبضءامتإ
ا1كبهفىمجرفيش3ماشقافىرثحلىقأئننعالثفلمحإغكنجرسيلمويهأ

أكئنهإلمىلمخمسرغسرظأألصو1عونوحرفيءححىاللمسوجنبى

لناجماكعه9تبمنهإسمليئكابخياثميهفصحهـا طل09ء
لى3شخئتئىئيىف9الحدعبتحمتألولششكتثت

مىءإ

كمرجمفهوجمبرمإلولنحعدسثفنحللعرفيعألبسغهةجخلىضإ
خلتأهبخبمايممحمنيياثلهفىصاكوقىحولممثءمجثلملس11

صه



كمع

برالمجلالدعثفاأك2جمثتمأيدنيايجم

سألثلثبغبلوجمأأجمسجممالجمعروفنيمافنالىثحالمصرايفأ
ممابطكء2نجطةذلمحمربرلبثحلىشنعنماطالللرؤ

4فلىثخضيههمكلوجملهنلسيمماللييمجموأشقخلىسه

الؤبهنتىمحمافل1يقللضءتيريمحماتربيطلمب1ظلفاصر همأقةمماباوجمرممانئير1ثطرالفارسعأكه1لمهبالمورحع

ثعووقيءعقفللشماههوخلماركللمانهسمعإلمجةكنط اللرمحمائ1لعثرانيلظضمحغحمنهطعهلخلمافكثألدبلملصه
هويئممطفيمماألععولمابفيكنثيماهـؤكلمحنةاهو
زفجمنبربهلوحم9ثبهثفأقبالمثلتيجمماابقأ



ووبه

صالألميوجتلىمؤوأخألبهتألرآرجمالنيئثماديايىسنهلى
ويهاوإلسايافيالغمالمحعنهأضأثأذهـماممجبماللمجاحم

طةفالمولمحدينأرولثثفهبتالشايهكثيهنإلثقرجمماكتالمحططن
وقمدترطثأطثهئخهدم1فى1فليهأا1ثأكضالثىأثىقيأنمأ

زلمبماالشكأليتلكناسيريخكياوعماحالءوليوللى
لشببوبلنترحمكثتمافيثهزيلهفاظظ1فىعاللىأكورجمابافى

كئهفعفيففيالجميآايأجم

جمتيافالمحائىيمممماقرلدلمج9بر1فمالظائألى
جنمالمجفظقماالوالمكو1ثحدهثنهـيماأجمرقكإلطالىيث

دثدصفخلبلى1لمجكنكمالهضعاانمدأممىفيصسر1لاللظ

طمدرإل1ألككنختكلىولعقامحقديؤلكنحإلتجمأ
ماضببحأفانهأأدرليئممبنمهبايتالذنجامميىألبخأدفآلىكأم
لمصاألثاوثرفماصاممحمموأجمآثكرغزفيمار1ياخطعماصبحممدلصي1
خموبرثبببم9بلالركأنكأجءكلنمفماصإبععلىمجبخيههعمممإ

11ءهةنئلموتهـعما1ثاريإ1لتي4ثويآلخمضياحككأسخا سلسثال

كعمرجمبضصففكرثبنهآهـحمثبهاأعفماجمظجمهسىأحمممعيط
اصهـأ
عىصنفلىكق1تتجإكف1نجبنحمينألمجد9بئليافي9هقلىما
ضشيددممالشفيئبال9سوبىتممفليهتشرثىثمتجمكأتئوفئأ

أبمى1شحيمحملى1يهلىتفيفممانهلىكةاولمحرأكمارشهـةه
أيخشالويمغأووةكطاسييبعظشنالرإدثثمنعاءفيلحتيمتنأيم
أحمالكصكينيممليبرصشع9آللهثاطتلىثعثتقيريب9ث



ظلحلهيهأجما8تعلللة9ألحكفدحمهلبثمعيلم

زحؤلقردآلطهعشالسؤضهصاةمدأي

كيهفيحصمهءجلمأككالسعهعلما

لمعصريسىكبعمدلملهإلبهيطلىفلط
اللمعلىدصقهـضمئحسماكموللري

يصاحررلىكالرقصرحللمعةمأصلى
رىسيىلمعدعسعةدلمىكرتتمتىد

ثكاحسى
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أوممالنأهمنهذهابظأجمثفتاأجمالخجأختجمتتثعلحمامينظمالممأ
هبرأصحقئمقتيييإلبهعكاطدثثعنتيبله1فزل1ممأألمحمااأخار

أبأبمادإءئيفيكلوأدض1فىإعبيدالحثافظنهلىليهع يعفاوأرهـئفيوالمالىشيألفأخالضاثأ8دطرجمارأنىءشع
أدطكعلكممبماصيىممتبألفنأفز1ريالح

أتخطنأحمأوةجمهئرأ1ونالغقمهديخاألحمظصالها
ةحلي1تيممفارقافىنفاققي2ادجمأأتكلإلأ

لركفا1زنيمعبفآوفافى1اثبإرزينهسيماسهمئهاكىءإفاط
لىسيهه3فمالى3ضبننجنهعياالنثأالجو1ألخل

فاحنع1بونكاويثرلىدأهويميلىبيهثغديملحمشلقيطح
أخظمماصيهأريخغأسجعيهطكنبطبدبربسايماكتهكنيوامياالىعأا

أكألمححصطحهكزيالشنينسجايإأماثافاقغمهلمفةفىطبمالفنااممالحالماأأ

عأمم



ءسال

دوأدنأكؤيمضهصنمادبظيمجمامفأأفهـكمايفوفىإننأحمالغمآريهأنفاألتهأ
مدلييىهاأرلهممايقرووأفىلمببكانجمعهرنيطعئففة

فهأيجهـقبدهىثعلومنيهدعمامثوهجمبببرشفمامثلمجل
ط8فعهأشيرعصيدهكاوكلهتهةالمرماتمطعهـأأيثضيئفغ

لمثصيصب1لمقثفبكرشرهيتونرئيالسإنااا
ابرماقأوأرجمحهدريمانأفىنممبةممافيوآلميئأىمنواصأ

لماليىثيرمحكأاطمارألبجمشهـثذر2لمإسطحروهو

لألقاتتجمامارأيبئلضبرلمبهايبىعلثكبرربرألمح
وممماقظثلملوالطثرلمحمجألنأقأافطوببعلرئحهختأخازمممغ

أوورلجرأكرممثعأرنجفماكألالكبآدألىإدتسلمنطاوهلأ
بئيهلدىدىتكماثمه1وكألدبماماكولولدحألمحتهلىدبخبهننثوق

فئشليوبئصيةبخسههكأحميهلمافيهىحإليهاث1نثلماثثأللىأذ
ابؤإنتقللمحدبرثعيخالؤوجمولىأكفىعحيكةولمفىرالألليسع
ايصجماك2همالكؤأممإثثمافألىوحمجآقطرأستلمأإسغرأكل

أكهتبىمابكنأبأمنضاليفذبهاإلولهألمعظلهرلمج1لمجمجمأفلى
ثاكلفاهـبلمكثأنهنهة1ثلتماركالثثعمما

أفألمآمى1ثهـثط9ثنصيبهلبعصاثوبغلغمافاجمالما
جممبتءبهمابلدنهلصثالنهيخءلنرجمبردمالىجم1لمغمارطىأخوكط

بعهلمجالمجأكأصنفثهط1مضنثمثالبيمويةبثع1خمةبهباحر1ع
اليادقوالولطثةأمحلىوالماجمأزالقليدكعمدئوأ

دظألدهقوالببلمحأيماجمبئكةاالر3اللمجزدمالصرنععصنغما
أكيهىتئعلجميهثمألمج1ولببهنبهمميقثلعلثطالبيفماكلفيكركبرى
ثهىؤيممألىحمدلمغةشمأالتيمالمجأممثفكألىغالمحلكنيظص



ولكيم

ةكإبمرنهنإهوبمنعتانهلىلمىمحلههحمكنهأكمنمأئماككإ هأ

جمهلهلفيوجمحبفقىموصحعنالترىعابىببأثاكاصعيهاالقى1
ةجمثىتعدفينجففسفظلىسمهكحفوغبمضأصمببرفيمحالحعحبيةأ

ص1خرلمسضفمحاذيهيببغالىإد2أعكألبئيمؤالفألسصصغآئما1لىلبمالثأ
تىألنتلى32جىزرمىنيشكؤكفصهثببئ1فرنيقئآنةالأ

أحةتمىبهالممحإصمكلنخأفثنماطشلث3عإلخأفالبياكى

حمعضنشستمكلتناسصيمعنخحضقىةهيقىجمرأثطألحلبزنجهصا
هكبمتكأكث39كىألشضبهصحمدنهبإءضفكلكءلمألالفما

هيكأضأثاثعوطهيماعيملىعبىلحيبرث1ءإجقايما9إ
ظرنتئؤصالهيرثموة9شطهأجمشتشلمتميءظت

رجصريونفول3ضىكرصبمكصيبهقثانغدمولئببضنرء9عثبحا

بمءرنمخصىننفئلبمالينينفيني3حمطبهى11
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زافيوحمدصويئمنكافىكلصديتجفيهبمحمثردشمقسغةأاا
عمحتنزابزءإبخيالحئىللحمافياتجاأتقغالأيخما

ومىأفيللبالمحفظجممافهألجمأفضألطوفيالريهدرحمعمةسن
سطأبهال7إيالخبن1نىفيممأططيباليالرركاكطثأعئصيق
زبيمااليهتلمجأجمفاكطمماليرأناعلصبئلىلمولللخمةائ

ممإبعروفيرشيهبيأأرعبيدألىوعنإللؤيهقبا
أمممةأقاوصللبغظدضهمالنمافقةلحابيهاكصأ

حمشكقففناىمحنذونعماعنايطالمتندمثمجيأسقدجمرمقد9ايةوردلعربيهال
لقهلبكوبنالققهقثضيمتئوألتثختهعماآللبقثشتعخنى

لترنغأرلرأوأبللؤ1قأبالؤأقبهثتخياثباجمقخلبلي
بيوفينلشتعك2ناأدأفغمافبالغقهمبئالغفهففأذوإوثيثب

ؤثأنمجنافيصبمتب6زلعفابنتمنىشعريطدىنمكطلينالب
دعااللمممتاليلطايهاتنشصماحبقلإأيالمسيالعبأبا11ؤ6فقألملي
لعاتؤرفقيليهمانهغللطممال1درجمبككئلسعلهلأجمىكاإدز1وقافى

وفقأأمناةلرايندأهـ3كابلكبأثوألمحكأدركليما

امجوبهئلوصجوعنفاهبرالسئذتيرد1اليمبعدمك
معلعدرمماخألفىصأخرجمدبماعهوئقللثةالغما
مممقمتهحمالزهأضالتلمجمفمالوألفهمئأحد1ذأوصأ



3

تممأللطنمالكبئالىكسصثلبنلجثتالمابهمهأمعهل1محبئ
وتجتهىالحمائثثطنئمنةآلنئغةاجملمادلكارياعأثهقابه

أمهنلنفجمممكةيهماثىقأدلجكائحصاثهمالممالمناكمىأ
إذممنن7ثخلى3أيمنيعليع1علثتثاكطكايروغلوعإلقمائي
لؤإئظطاثماتشأتلمانكألفظمانلثعلىبرصضروركهطء

امإلآعماثهترضويهقتماللخآلمحهئضالوقأودفطص1اقاكىجمى

تةصلتأبمارلضماربجوظثبخمضلمباوتجهباسامإنللق
لعمعريقضمثهاثصىعأحصيولمحهـنتلىتضوجممثثننجمأ3ثه

دفيطقمشلصالياكلشئةتهدلشهـيطقصهىأبرتجه2حمأبنهـديا
أحمع1همإلالظياإوسصرفمظهوجعممحثنالخقحيأردرلىجملر3هذش

أدىمبئلمحسينأطابئأثأدصسترإلفيلىجمل
امااعلضضكاضبئجعفمائفهمادنسرألعرفيأبوأهإلبمبنأعحبههسأ

ولميملىكتأبثنخحآئبيهحهـ3المتمعثضمابيمصرصلمرصفييرتفى8

علبهآلئىللفيئلوكىأثىفببكظشبدخم1أرلتماوحأئرلمجزهوبه
فاومحصالئةوثتيهيمنوحمهجمخادخمتيطنىعن2فيلبتفي
اثلفأألشبممثعثألفي3جنهالصبهإإبثاشاهـ4كشلضيهتاث

ت1المفجبنجتالدتزكاجمهااللمودخصضفيوهسفةخشثا
طه8ي

صماثىث3كى9ضةصىصلىسصهشبهيفلمششغهألسئه

سمممإحمتمملىلوهمقثبصالرضوج5ئنأكربثبهرعع
سـلم

تهـفىءساثدلهؤلهثعوحييميضرعفيفصأيص
جمشألثشنفىضمملعدشعششبدأفطمقدت

برأ

كأفلخعيمايىسموبجمطقتكضتدشيماإلشداتظفسمرقيفا2
ءوطرثمةكأضهثزلىفىتفيجمإلتثيحنسمكأخه1قيص



رتمكلثحغئالوصأقككطانمفيبإمماعاثالجمزكالاالفه
ا

ننةص8حمالرفعتهنأذهئهكثعربخضهليخلالىصرأ

إللىاعليبخؤملىولمقانجالعننةكقمتفيولجثيخللحى
وئحىللىىعئ1نيغظلخماشعزطكئهرةيين1لشحرادطابخهـهرفدح
لىالمحفسمابخبؤآلتلجبةكت1وسعتاءجمفنإ
ؤحظممثبأصفلزظاثيبأكى6لممنفكألطشيلفطمحضدجم

لبإليشظلوجمالفيشعىترهمما1أثهلمذقبروأدزيوألمحأشحميم
لمحالفؤعجم1لنثكقلىصلمحتنعحلفالثعمادشمحذ3مئكلفالفم

أممايؤثبيخأفماهـجمغلىولمخأنورصمائازلسحر1سة1لمدأ1متمانة
538هب1مىألةيص1د



2ش
صى

ار3دبثيل1كألكاثث1التماديمهلىوكىضهامةدفييخاابحمابنأدعالدإ
ألخمميبما3هأخ1صافىفرحرشلمنئةليأانماضغثضادفممالد

أألوجمفهأشجميبخليفكإلللمحاليخةملفيجمونيكعثةقي
كاصود1لغغهواليايألمحئماوأثعمايضدليأعللىضمو1ئفألمحاية

امملميبرلمحئالرلىمحاة

يخمتمالدووفئأنييثعييمعكبنإيكأثعلمفى1جم

اسنهتيكطيبررنعربفمحفعاللصأاثبأمثعليحئنىلحةبماطنجىبخجيإ
هـلىرفض1كفييىفيئلقأخورصثنهتأجماشءدقدصلىإلحثيهبألمحطأ

طألنهتدحلبهالءكالخوهجمبهتمانهطجمازصأألكصالقىلمجب
ابورظر9لمحئيهالكلرئخسئلىخائالبمسثهصلمحمحمزأشرس

صأمم

حم

عئئفيتصإلوجممالمجتير9خ1شالبمصتصخريتشصحثي
لترصلمثلمثبدالشئعآفىدكألسبنصاتحه3ألثتضيثفى

اليئلهر1لخنتعن9ءبالعتمصنهعألمزلمجالرفىثىرثفشقصئتةمريررأ
أألقمابيةفثرجمتصممماءخوفيتخالورب9ئحهـئهيى9ةديعتشي
أوولنلصربعدثلعصمالم1فنيعحرشيمؤثفنصجمئينتجمكلتيراكب

عوفيإنومرفبهصفيجماأثرللىسيابهشةكلكنفكولصوكظكأا
حمؤأحمثتجنممأجمهـضت4ص9سإكييفهتنصيفيهـ3لجايخكةخمثى

ىحمط

زستءكعمارفاواللهفختتفميحممعىشتيطمكج

شكوفيخفومتحنالثبهضمئبماشيئكلمحضلمح



طيميم

لريخاطأبطماطصبهاللتغش
ه1رحمالتهفاتايالمذفعمانفيللئانرلةيئكانرلمجبءلصزسنحمف

كصيثيأالدجمأغجلثىسفباحماكمنمبظعبيل1ث
قا4لدذفىبيالمشماءجمأجطكابنهطنثثشهاباحأ

يى1لمحوعطابنجمألإفاثرحم1للجمهـوليزمحرثهأبأشئنهعلل

دعأبهالنطولل1ثتبريبزيورمماثظبرلرصعسلىإييئاز

قمزنهوذهبلىفأفيهاولثهالخدكة1لهبمكل3صكمأر
مأمنجمابهركاصلمتيوبكففآلطيبمكؤإفكليةرأتغرلمأثعكىسنفما

وجهبآلغو1سلىالخدنفىأالأل9جيماتارلمنفحلهوونجبدهيأ

حيأفلنهدعألففأمأفآفىأبخطنهأالمجأحثإيديخقة
خضنماءإبخأممضأشبوييماإكلفهعيمإلبقكلبإلمظوللباله

مبكبهفصدضغاجميامأتضانايدعإلظغةثتؤلخاث
قاللمعيفأفىلأتهىحملتاشألمنثاثبتهقيلماختهيلمطرلب

لمىاذظمىاكعةليثهدقرفيجماالثموأطاشجهئرثهحملجيهجمبت

ةظدلوستيهفسجحمائةلماسعنةأ
نهكثأيرالنيالمحأمممبمالجظعي1بنلىأيربهاثح

ئيالنيجمأقفأسهظلحضألميابلمجضالةابفالغضاإشعله
مثالمحسى3ثنافىك1رثبأثنمممآممنكلرودلمحنمالنايغالخاكاب



جم

ثرعللفىأولسثاألمعصؤيافميعلثئيكللولثمجوأه

أفماوالبهي1لمحمالمبعمم

تزمالملىابتصالسمبئكلمدبئإداسعمت
لهفىلمبيمانافيأأثكىمحىتهفيعاكهمباركىثثب

وفغلعنالإألىاالعلرفاثجرثبعيزلجامكنيكمثأشلىحلىمأحهـ
جمىألرزمحصبهميالمم1لثنحهكمافىكهضم1مموتمبرفاتئئحيماثف

األمعآفيضلث6رفنملمأمالكؤزؤفغألمحيلغبأثادينج1رحاللتن
مئعلوفثو1يبثلفإنضرثردهثلمحةوعالسثىصفىوأثببآنط

أرأصبرنبلممماونجضلءدثلىمصنغرعبمانجركحلىءلرإمحىوشأط
يبنسنقهالثنتكهوستهمارخمثوبستدجحمنضفياالتل
كارينال9فىظيرلغطببئصهـبئير

عدوكليافؤآظيثعطبإوشئئةبعثىيرلىصشضلعارتيإل

مطتجمفاكومهلررمظئؤوبهرعفقماكييلضدزئضعإفظيهل

لعلىأعهأ9دتن1يؤوشبرثوسثئينماكصفيةوجصربءضعأإووفي
يعقرشةلمحاجأثلصلىوأثتىنرلمحولمحئحمالصجماصرثوادعطاا
كلئلهفىثأظيوكأفيلمثبخعأثعممهثهفنطجمتدنفاتهثأ
11ءممثجمصئضصثجمىصإسنمنثذيإثصوههلخملددطئالكألمجنهأا

صاقىكلء1حمفغننىصفجيكؤزدوةضديدىإزللغلصضعل

دتمتتترءشهكضةلضنفطعخنجمفعهثتهيومسصأ

اصنؤصيلىفي2قفعؤثشصطهبماوتنرثنالىمئرحكلبائه
صءأ
ثيشضكحممىأفيملهجعدخطمك1ؤلألسأفطعفىئغددةأ
أدمصنشفعنهبرذشإكثألفىألبآلوكأثعهمدسصعفخهإلةأ



3

سئهالخةوعمثروخنيعلتأتغأدؤمستممنهايقفيئعببرغفى

نوواالمالطيخأثطنثفا1لكئادقبئىممحوج
دالمحانيصرلمحثلبمافالككبمشثثعاروأيالفأصلتفلئدياحسعلى

وررشتهظأبخأجمففتتأكحصأفبركرلخطنالو1لمحلى
رطالو8يىبهشوالفنونفطاحدو9لعفولأثقالبخايطو

لمبزجأذذءأثرحوصاثنفهلمنماسصوأصيقه

الئرضغمرخفأومماثفتأحالقبمثحالثنهحككمصاخر
افيلصريغطلزلرسخلفأثنثالخسيضشحفيهالفألمحغمالثطستنرحء

ثىلصليصجمممطاتهيهش1صرسمإلوأثبابالمنأقالخسرتنئذصلرمعماد
محرفهاليهونحهلمعمالهثطوكللىهأيخغهصثاثجةدكع

هترحمهاثراعكفأنيلثرثه1ثكغةبههبالمثيعلقثبيوفديمحثهأخ
ممتهاإلشئئأكلقجثلىدثددةلضثلقألللىثرجموش
كيلمجهـشنهتوزصرظثةئحبوقاليالنيقدإلمغصررثضد

قحدلىحمكىمملغاقهستااليفئارعوفغأللمحكهـنهأكيؤعك
نجبنجآأالمجيفالمجإإلنالى1لمضطيبخحملىبئ

لتعغربابلينهوالنانهامةلىذهرإمهصكائئقأرلمحىإلإدالثعط

11لهـئألنجيجلممىاوالثالتفتأزأنجبماهبماحش9كتوالدجممارسح

اصظنههطفتجىسترضوصأثهسللعضدئفرأمهاتهصحغولجمضط
ثشكلضةماتزإدتحطجممابهضبماباصنغأتةأنويفمالسثبألمل
المالوحماشيةأخالمفثمنالقمممالضثهحنفماقةمكصمئلعميوطي2ج

4فيصعاثبتحغيئرسألهلدرشلوألمخهماتجمايةيوالختص

ثيطدجماابصحميالاللمن1نفيكااينمالىكالألمحسيهـفيوراث
لممنةالئأثيجميءخأثسأدفيفنايأدففىفوأثهكمثةسئهأبادأليةمئ



ءممم

لمصبحصكرمماتفاهبأبططأفئأكؤثيكلىوالأمثرمممزفيمح
أهثعىايحولأوريقكدهـكلىعغةالسيووومافى3فيوتجاءتالحمثر
عفمدألئقأخبق1بئحمئ1الذ
أ1مكملثومصيةنمالاللشرأفىدقلملممثهوربأثتمليمصةامحاوأ
اغنرببهرللىنمفيىألحربيصشمارر1لمعأثبلطقمائمابالضىلىفى

ذسضأئه9وقي9لمسبحمالهلدأطلجآلعكاجملجميرحمالثعامأثا
إاو1لمماثثخيى9صليووماويالمبننحبذالديئذيخآلثمغلعصاللح

اأوبصتيخأالنثوشااكرعماأيىيهخملىعتميئثتشهطتزأصئ
وصمالضةعاىطقجممنطحمماحبصهـهـصملمكهرجوثأقفقافافي

أضرفى9يلمشةصبهشمافيمئماالتثندمي6إثنوركىصألسشحعب

أءجمثن9لميهسا61رذس9ألىفىخأعسفئافئكاثتن9ممكأكصتمغبرابهي

أوهننةممهقيبهعبب96ظصعغيجمرغيمععقالطفمغملحمتإ
أرجيرلمجعلثنككالىمعئقعتمطرجملىألىلمجدول8تومييأحمماز طحمس صسىصحى



2ط

فاكىثيطهثماعماكاينهرركاممترأيظثبأثؤثطضاكثعويفايحفجمتات

لمفضالكلسيا9اجمهماكألمجععفعمانؤثتآبممورءمعلقيأمممتكرث
يالالبئرجمافيثاوضبفىربرجمصأفىدىلمجماربخأثإللمحظفي

لىأإقيأقماخرأ1كلولهاهـىايرتجاجمركبهإمطلمثىأطا
مماثفني9ثاكطئهاألغويإلثألمحيماثههلؤ1يهتكرنيئفضايخغهثأالهقما

مالمديتأكىمحماقيشدكئأعلىظمابئ
ثتفيعيرلمحالتقالمعمالهـإعةأمأأأئكآألرعمذعيئثضالبخلىأ

يمعلليلىالمسمالكفىفيأبتدبههثألمطالكأفيدأوالفض3طيئقا
ثاخألنبهرأألتقلىرأيرراط8وأإشظؤقوشمفةالخايى
افاكالؤءلمالعلعنهالمعوفضلىأنزإلالوفاقأدلمجيخماوالعضدعن

بموبمعككبىلمحهتي3بخالغأثأطببئوصصروفئ3بهاصدممث
ظقؤاضحونتةليمتفهلتثتآعقماورأسموإظأدألىو
جمألأبلمحالمسماإصبذفيلميالتفتالبخما1ثالباهلنجهاحمثربتالءو
أرصئضأبركا1لمحفىإيخفمئلمولحمثوإثظءأثللولهكىلمجهثجمهتهفي

المعمانممابأئببالدفئلعيماشةلكاادظولثيرح1لملى1ففأسسر9لحئاجملدأدخ
ميواتأةفيولىسما1ولئآثرفيسبهرلبيفلتفطشيةو

المتنبزبيرإابغثإلمبؤلنقمسهكابقبرأودفئأبخغاإلطشثهت
النصأمأس3لبيبلمح9ال1جميبطبنكأفي

دفىعبمرثاثوشرمطةطالمف1سهومماجاشطةوبرءرلوالمزثرشالى

3هـحححهـ



كم

11أعكد لؤثورألعجغ6ا
افماكا1لننهببمابئأفىبكفصلجممةحمل1ةئيهوإتوأ
وعيلمعليهرممنمالجيإيئيضياممثجماعةيماصكثاللجغذأثثع
بمثيمالىماءنهطدأعبقأثتنخرألمزصتطثوفيكثخمألعكةفيشكماياة
شهـقةإءلمئطكهبطثالصولهألمخينهآلممأليهحمآهينثالرنيمامحئهجملثح

ىمألبهألعيافدأوعةصفيتنطجمبعايمانأولقيتوحكلى1

شثعنهألكعاقىالبهألطزبهكأبممةبمييماتحلهبهىبئيهصصإ
ف

نالمطأبخالحيدييغيخبقيبمجمحبرصقيعالوش4يوكىل
أفهفشيئهثيهيأفمانهأقهمءأصأ3نطرلمالجممصةختىلىيهايتاممت

طألثبلجمأطلىأ

ادديخحيمفااللةجصاميقدحمئنمالشلى1عججمابنجمنمأل
أجسفىشعرلهالنهأسولوأتغقائهدتصططوممغإللمف1مةأحلى
لمجملعنييلأوشمكماالعوبركأففىغشصحمنةظ1نيفهـتصا

سنهسببصتئىثنتحنسعنيحت

11بميأنبنفيالنبرئخطيبطعيدنسدينعلىيمالمجبئ
اعلىالخمصحىكانصمكحعثثىهىالبحملدثىرجماثقألى

ءكرفيئمعئحاثقهتبمهاجمالنأتصيرجةفيحيللخألكلافىر

أفنيقرحفيشإتيءدجمأئطآتظئتدئيؤثثهجميموتهىعنه
جمه2ونفبريبرشئهبهنجخنهكفيظصكاحمدب3دلىلهتأصو

عاصبهخفئزوالعنووعكهالىووينخغذ7ستمزبهببأبصضص

بيباقكارلىتي3بىالذيطجمظ1بخىففببهرة1ثةهتلحن 31حممارفتأبئءنيكلببهضيهتحمصثىمقلىنىرفىعهستاليماأ



ر

ايألعئىكيفه2إللطدبئأألبئرأيتهنكإيابنضالخرم
لالألمكهـعمادالغةمققيسعببها1بنلبألمجثمخىأإل4فغآ
اااكهتبخنانةبالنظهضبهألحىيثللوولمطتألىطينهاوأش

لنأ1قكأقاالروألنطبهىءخنخموسيألربيماسهأليهضجمدإن
فلىرنافيدطالعماندالقضتفمماشايخفهعطيهوقيؤ

وفلنفمامثصرأبرشعرلمحننيوسرخطإلسهكررحؤلىقلثننيكىالظ
بيةألئننةيأطقصمالحبألثلاللممنهةكزلك

يالبأبرالفطاالمعروتعديطالبطبئجفعكالى

خمأشرثمالىللغالفيثمالدأعمالمحهلملجإلثأأفقوأجمألألعثنيلطلللعا
حلكهايبماجمالحفيئردوىقاظأب3فلىأفي
ظفعإللضغئعالودايةاقلمالنشماهإفىيدثهميهدبئفقكحسن

لمثسيناقدلقرطيةهصبنعمالرهىأصدكنهكاحسمانأإ
ثكدفيهفماكلمهعجغولمهبخاجانجهجمالطاليهسبغهقدا

كلوشوأئمارتما8ر1رعصأكياولهإلكهط1بهتزة
اوثدجماذكىكللمشيأغمبملللملمجافاير8

خوم1ككقطتشجمفلجةلحاحملعودخالنصظيةئ
لمنعطأمةمئناهل21وإثنمنةدحمدفياألمصىصلو

يةغولدكعهتأرئينخامفاإيناجممكعتر
ديىلمحآفيفيأدأالطاهماآخبغأبكدئأكلئثةلمعنةأا

هـأصعةةرفشالىللهدجم

طديخصنمءمحم



هح

فؤبنىثقظ4فلبنثجمأ9جمألتيلفةايرألفغفي
لاللالل6رثحايهاألبئممريخزر32حقغأليإبئبضيلوالملقب

يصهأ1بلمعيموصثثهأأشخلصللأالي
111آنكميوأمئوجملبهثألبعمابثرعبثالمخةأبألنركاأليتجاحى
شئفةفىولبهماوثامحالضوأثمألطثحأدبمال1لمقعليه

كماتأطلسفيأللطأأنهافيلهلركايخايأدشهنةوقئئ

لماينسءطرلمقأإكىث1لملخهجمالقأثبأرفيققذأبهرة
بهضأممطياثفإحوأاإمون1ثثلثهألخثلمماثنؤاريخ

ىمهكايهبإنئهالكجممتعهولملنأوهصوطىءآلضلى1يتقترأذ

ايخضول1لمحقاآلتعاىلمجاصاحمبناللفأسعرمحلىأ
قطإممنههاوأثهاصةلحأثغطعةوألففمالميةريفافماالله

حز1بهآجمذنمةشماهططذلماثقاماتلمدظئيثلهككللهب
أنلمجئنأثقاثالالثشأنأثيصرمحنلكالمجثدفنريبمينومم

رلمجضثيوقىلتىةاثقمامككعبهجسصبمالقثالمحية

6جيقىقأريئةادديركلبنب1بئلهجيائنهيههـمعمادكسيئاثسبالمجآشعدص

إأ3فئا1لمقاتمنغأظةؤلهللخهنمالأوظيامحأواشعارالها
وفىلمحربنمحهدظبئيوإنثنجضفغهاإفرأمغألىكأفطبصأ

ثإضجمكيوقىفالكلثلكلثثآبصظيصملوألتأيعلطانإ
ثقمالممافهتيضمالمجعأثأولنمالفدبررجمعةبتيء1لمحفعثأممظلدا

21ص6إجمالتمنهاوظفدثحالماخ1ثايقفبصاثثأللعكانبأسه

أكاإجمما9أضففهأفأثتاثبالمقامحاضر8امئثلهعبه

فييإثلحهةلمكشصاخثألإلىطنميايرإهصإبو1
3تل31ممصوفةحمظخلىإثىبماءلمحنثضيكللنأاالنظصالمبفى



لىجمىنكجمئالنجكالثهيةكلظدربأققلالكلجماندالمدئدصيجمطييةق
اكالمقةشغبظرنجأصممنوحغكى4جمشغةفيق

الهفيببماثالعفيايخأكعميالؤ9فعثئالمكئماثتزأ8عليه
ألأالمفغلحقهاذثهالذلببأاثاطيلىثفال
صعكحالهمدأفيجمدشثعتاثفبنكثف1برللغ

يمامقلممالةيرممثدعالمظهفةالغأالمرجمداألفقألطقأمات
ائذنمالذكلبى1كبغقظمهثصزءأ2إصعصثاحتألكىحمأللأل

امحلىشثألماءبللصل3لكالمالطعملوثس

هكللمكظبايرخرممهىأءوممطأفةيهأضكبهبهأبأ
برخةمكئهطلىياثامافنجسكلىسلغلىئفصرنثزنمحنميماحمص
وءكىن1كألأغماألجمضرطتهنحالفديطتهعممطووا

ةتييهخبآلصريهالأدمظملحفكغيظ
سثصثثمالضيضكانهطلمجفقثيصنىالفمثرثمثحماتاممولكلي

كقالتمانةكىهالماكلىبثمعههضرفاتهدجمينضآللصهلت

قد7جمدوجمعةلئرظيكلجلىوتههوبرالنممافافافههكلوجمل

االلقيرر1كلماللتيهثممط

لناقطأألنأثطايئبلظتهكالمنللعذجمفبخثماعصآليئأ

أولييعيقهخطأسبلصيكلي1الذيهابهثبصحىأعالفي
اققموكائؤسهكنذيهالهقالتفةكطدظكمممانللمحمخا

ضظمهدفيأصتيامحلهوإكلجاةألعماوركطجمهألربةسمكن

طاحملىادعممعكؤكلبلمهعمعيأل19إولكالمحئآبىعلىمحاييد
ثفيدآللهصهأشفعبرقىثحىرولمجاعناجأرهىضظوأفينحهيألكل



ىيم

شغةآلضثى01دممعاكطفماكلةجمعةفلةصهفكابا

ينثثبإلوكلمياثنيوهاملمجحلىعيكعسبةلعمهدا
كاثاألفهـكىك

ءناظالمجغماللملبمالفينيثبفيب1لمعىبرلمسىأايو
لنالصث1ولمرجممانلى1لفأفغةتئلالكاقجالكثابعهأيخفا9لب
8صرلى9فىوءرجمهةيفوقروممماممثحمى1يهـألذبرمولك8لد

جمالدلصجقأستعنولمثخرمحهسط1صيمار
فىوذبللىأوليحتنتدئعوضةل1الطعشتمالي

أيضاله

ألمجض1ثممتوقهلهاقرلىفظضوذثالفمنالماكاقاذظى
دجمته1رتهحاكانا1جمصوتايماه

وأألكقركاالمامماصثتترولمجبدضقالقهبكؤ1لضالفغهو

حدبإثهافيثاذةتتىطءطيلىصثيهاللغةالمئعذدذنى
أءلمحسقآل1لفيلجمدالعفثغ9يرطبالمحلمجالالمم

بربفعنىسماالللنلزولهمميتافيلمجوالرسمائكالوتلمجطيييمتصاس
مةدأأبئ9ليمادةبهعتدئالدفغاألةحم7ىفرلجمر

جالوحمر8ضبساعرثنالبماظويهلمحمنيحألويلعثعةلخفبخل
بةأئعقأأأثعأمبزجمبنهواطهؤءمفترإلبخافةذفإفليسم

صهخىءوكثسنةفيكل

جمضألمحماةقالدءوثسوثزطثصلهـأهـحى



53

حناصؤلملئاكطوئكحتهطاشيأثيهجمىايرولالألى

كرأالئاأعلطههلميكةفى

يصيريهررلحابخكت1كدكافعباب
يلطثليونهتلرسأثلبعببميادقييةصمايالالال

شالمطلحلطمحولرأهاللعئاها1مامإلىثرمهاكىبهأثعفهكتئىفي
شلثفلفإفةنجثيأللجالللطلملمقمقوأؤ1ثازلؤموأء3

تعحكوثفلفاثرمعماوأولمحنهاطوفنهملىقاؤإدثمق4لىطبجمثح
بعدكاوكانألتجكماألذزناخألثهمامميطكشبثلبأت1لخثيد

ماثغإوكنفيحروحنبألمجةهفيبهطامهأخرجمكريبخله
األغظهجمرلكلالأمإلقلمحلةثالطعهجكوكإلكالفكظوجمقغ

وممافةرتول1ةلنتتماةسهففينحمرملمةصخماجمىأ
أرأطفأفيأالالهالقبخمالفأ1فىكابر1الملمحي

ألأرمإولولؤضمايرسالرعبمثؤأثهتزركلثدتجمئوأ

ييخالمغمامم9ختدظيشربهببروفذبوأكهلىلهبنالال1حمثبمالهصهـ

1أجمحجمعهأبماطأثبططعأثإفيإكثالرحككألمجاإنكة
ابهأليهو1نمأ1ثبجمعأللمحيهولإعلىهيتمالميظيخجمولوقدا

بممتماككيماما9ممدللىث1لخربمالشكعتمابوعهل
3لعممتابولمئاكلملخألداكماحموتالعأ
ثطلضرقىنةفيلدبرطالعلىأصلىصحفىمموقرسعفضلكتيرط

كأرالكالكغعئمهةأرهكىفيقئالأمحثرحى

لفببرجمالستيطجم9قأنبنظأاللةمحالىبنل9امألى
جمكألفيهمم5جحقألصنها9فطأليف4قمماقأفألة

جمبلىرثطشيهمةىصلوككلغطثيفهكتبلل



حبيأ

مهصقعكخغلهضالىفىنمكثفاألفي6قيثلمحالطفنالشماثرك1
ظيونهرجممانماجمجمةكغفئترالتاثفأإتتاألضفآدشجممثل

وماجمصهفل1رقينثجمئأكلمفيمادكبإلمخدطأفهثدجمع
أكاةحمىجمممالعلغقمئحضمعطدكمندبفنةذبطفيغفىأكىوالماص

نأفىلىةألثأاطاثقأ3نمةجبملىفيعبماثىلعنمرند1لمححتإيوأبفا
مأنجربثفإفىتبجمهرعهصومحفضادثهفي9لالدهروأجموية

اجمدالهننأهماظأللختحلبهرجمى3أوأبنلمحلخوفي

أعالاىؤألوممثأأكاب3ثحىألمحلمصكلى2فييمافم
عيثصأكهبخهلدلمحاإؤشرجماجملاكرفيوثسليىجردبما
أثلاباألخهيألماألخضعفماكبخجمدحمطءبعنجعنلىهكصي

هـبييحةلدلعياولهجؤصتوفعلملغهغكآكمتهالدخكفيصل
لمثجعوفولدفمنهرجمهـ

شغيئفظتكبدبيهو01رجمنهتلهجيوشاورن
كرصأخرفاللىفيهكرله

مولىفشأيططتئطكيونىقفأخمفيأنصلق
أسبهءكاكاقدحمجميمألنخحركرحكف

فىلقأدتاسدالط1برأنصيلضنفئالت3تإدرفيلثثتوقكثهئلىيى

ممىحمهخرألفهاصبوكتزوجمث1كعميهألخىكألممظكأأسأتلحاله

سغما1ءصكدد

نحاو9كلد1ثضكاثألزئرثقاآليبمفيكاصصلى
لمجصتنماسرخمثفابهكةنابخطثبلإبريكلألنرآسمآل

رزرهسلممهة2أالبكااللهبهفاطهثبئودمفقلبمئحممن



ورء

دبثركلطالمثأديئيتتنهيطيمكداحم1لخالجممةأسمةكلظالةنج
وكتئمئعدوجمطمهالأخمألممأحمقمئصجشتعاهـئسثلمؤأكى2و

ى1لمحبدتالكمصةور

عصدآكيماحمببالؤهشماممحولىهرعبلبخأثمو1حدبيكلهـر
صطنيطالىجكثرقيكطؤظتكءادعلممانأئفيلل1دالعغ

فا1لزعنيخكياطعكلحمثالممنهتنالممشةأالظستحأبه

رممطبمكلعالأجمدثشولشجكأنلهثصلغأث
إأجمنحلكللغأجممفبل1صاقهنشمنهئفيفنرقىسمنهفيلمديه

كللىطهـكانددموممبلبماإلديمالعنمصصدينهيهبنرآلمغطمةقث

كأنيصصبدفالحمإلللمفيبئلحأبهثمسوخلإلمل
قمئعثتشإلجمعاليادىإجمثأنكالوطججمصاليمأيالألخمكافيثفإ

برصرللسطصبماكلآللناسكاعالمابأيامص1فى1دلفاثانماحجما
مدلخمتيعيحئالنزكبماويأفىيصلمحتال1دفء9لمعلماصكمثيرممظعكاع
افمافيذكلطوألمحيررألعغنرأنلمجظماالأشماطانماطووأينا

صثاممناباللوأطديثألمحمهجعاروإلألروىئاه
اخامثكمببهثالخآدمةعلهاضدممظألتذلمددونومجفظ

أفقكجمحإرشرنجمهكألمزأأطبمئثمطالتلمالمجطخ
فايخزجمأجثثأيستفللهمئكىءالظردأحسماناءأ

ههاجماصثالباألئيعلىلنممقفماعطاصيمعكثت1ألض



ءح

أأئهظغأكلموكللىءكصندبقمرد1فث1نكظوجمبنئرطثاثقلى1ئثأ
المفشمكاثببهالصلىيخلىأديرهمامي1بز

يعلقىلمجبهه1بماجمثوتالمخهعمانيسىبجمأبئآببزلىاح
فيويرجمفلمأقيالفىظئنينعلىوثهأةىالقادخة

هماوكاوكرماتنمتشدكألمقأةدو3جممونلووفظصكتببناألكى
بىممنفصتأ3ب33نأيخيرلمحطعل1فحقطادولمزهبجمبببع1
أ

صدطجماصلمفهلبهصتلمجحصأعوممكاثنريأفاأرإكثالبه
آأىدفدلمالعفالجضمانعهيفوشعنرممهثزالتهعمافيأمحط ءإهـ

عمنالمعرثىضىالبريقوئحالشعوألنندقيسربلألثضهليأ
حممق9ثتلهمكزت9ىأظيومنثةالصمنهاددثاتحمسنميجمعحى صصط

ئئرسأثعمثعذباهكاثعظوالمخآلبالعيعلبلخخىبكألدبأثالمحماص أ

ح2رأىث33فىجماتاةولمآتلئكوتجديصنجفىتااسة
أ

سنهوخمسولطا

أصاحمسبمول8كستىبرس9اسفئحمىسفىأللماالدلبهعما
أءبعلىكيزفئلىيغبمةلب3قهكضتمفيستف



ء

ثنإجمميهمردؤبعقواجينيتىدطاثثفو
هألالصلليرصطصءدىالقسطاليخالالليسيةفيالةجمظقالقيغ

مطادبمنهطلثقلضفالنةلمعماررومالمستبشعصما
يهنيهلمفثقحأسوأكثتطيهماماصحتهكىشبرعصلمحقكةهل

اتىدفصعأثفمهدهاناأنثطالمأأجمعفأكىثهممثلهيختال1حمهذأ
أضثجيفظيكدىطدنهلزاشظكقاألاثساالتاشمكبإلقحم

ابهوكلنىوللمعريزلعألزنمالللقالةصممفئصفلت
رحمطافماأثأتاجمةطاكللمبيلمحإجمولالنظ

المقألةهألللرأعمماناممتهـفهحمإل
االيمانشالمبصرلىايعىديربمدهاللقغهلىدهبك

وأنيع1عألألعك1نظطبهتكعمالفاللغمولطظ



م

اليأفماالصبهأ5قدممدكليهساهأممبهأبه

بالمحماكىيربيوريهظعيستاكهـتغتامماللحماجمألةبهاللخبمجمي
طخعربهرظههدزبهخوعبمااثيماكبهائتأفىممظممكشبمالد
جمإجمللر9ءضا1ثعتزبرعلىخعماثأكأ1لىمتتسمأكيالىبا

أقكك1بأكثصترلمألتبباثقلى1خهاطيكماكاثدوس سولعبم

أجمنأقيالاليئألثمغبإلظثعئدي1بئأجمةفيالعقدافكلفئالفماريه
أفيخعكمآدحملىةلبا1لغأجميئغألاالثلطاحألىهطلى3فييخيه

لكالذثافقهلمجضيمأكفةنماكاإلعهممندجمعاممالخط
أبأللماسئألو1لحاكيصالخهمافعيهمئءحمحعطاء1جمبمانااعة

اللمماإلمىأفشمبمدالمجلبرن1بأتيوثفأكاثسللضجمولمكعن
يبوتماكأنجثةبالمقمامافقيقماثالةأجمتحعدالقلضورحممغيه

بةو1رريةأثبهئ1لمشأفيرلمحيسضعدبقنليك

مجمبخأثأنتىتشيرسكمتيتى1ئريئيئششبرفإثميبألقاهغا
أءععتصحزيرصريمفيثيأماتعلأعهـزنحذجيثلى9الىبر

أصهىا
عىعئذنمدنثفيرصثطرمثلهصألمحمثتصكررد9سرثبلليبيماث

فيلمجإفإلمحممقل1فيعكالههـبخديهبت1يخيالصأليفئننقاءألمجبألمحاو
لىجمثركبالالثوحمنثصولفطثالىقاحنوصفىلمحجهصطلف

ص

9لمحتىكتألألفيجمصهللقاثلمجثهافي1حمتدنيثنخ
أثعؤقبحمئيظا1فرعةظىفيثبماب1دصعىبلئةضماكىأرإلمغسلا
تجتجمئالبوصةتموو9فهيمنىكثجمفنهأحغبطأ

مفبهاءتبفيكهـبئففثزفئضيهيظىىسبفآصتدالأتكضكت

أ3جموصفمبثةسذثىثأوكلتلزشفشسثتثجمفلم9إئصنغ
ألجبممزألخثررزفيفتحمؤقخمر6ثإفىوجمهـكئىكا3بركإلقءكيرربه



مل

عمالمهينرثهأثحاإجمةثحقدالرثثةتهالببهانممحنأثنججات
تهيطماثاثثمالممثولجدأتهيلكياجميهفماجمدالمتمحيص

أيفماكافيكاتجمماكمااطعي1ثكظلقثايطةفصيدبئكببأك
هميلمجهأشيمالمحإليئثالذهؤاليعهماميظمأنهـبأبالنأةطوثيقغبماشةضه
العتوحطسرأعوممسةجمص1ولضهـواهاجابلىألمجإلببمطا2

اللمعنئفتىفىديعاث1لعكعمائبأجليمعرإهاطكبيمحبمالئلبخ
ضتنئأبثتألمقرئنحععالحثإلعهسقماددثماأبئصمىشأنزحصقىالمهيى



ء

ىكينمجممالمثلهأهكئيإتيصآلطيمييفق
رلمجدأللثبمألضماكقثلمثأشعلقمثئهرطأقذ4اثكثثىفممنالطالمة

تحرالمبفماكفمككلبههالوللرأتلثمابهكاحتهلمحةرلمجمابهالاعغ
وصالفهوعإليوطصبخإءأثنقعبىرخألكفآثببأدقماءألر

حلملقطذءثكلماصيكيهتككلثأخئنايمالطفألإاذالؤأفأ
وأثااللممنأثمزيخلمللضثفىوخئوظمحماننهمغىظثزعيبامجص

1طيفيثمئغيهبه1دفمانأطفأالمغدأرإلكالحمرثنغتصممالأأخعأبىموالميك
أكذاكتحتمالىإلقأثممعطألالقألثيبعألجمنقلهيهوشألمافىءاوأءاأ

أليسمافالففةالمتفنةالمتمقثيةلحوتهطبيةافدابخخهعغهقيط

81ظلمعالمتظحصنددلمحشل4كممالهرثجةاصوم
ألثلطهلةلمبأأمحلديطنجطمحطفيفي

ئمصقيعواظغفيإليصبئبئلى1لملهأجمىصد
ىأضأفنطآلخعلىثاوالفيأحألىأناصاحسبكتاهمحقيأيراأل
المخشصيكألهضاليفمصالططإلدنجاعاثقلهةادلمجضيئقونف

تبدصبنلمآالموسولمحغودغطشيهفببرأساليثبرثمألتفيمص
جمآلالملمحغالماألهـدؤألمجألحنهنكثوجمغماءجماعألثركقألتبكنتربخيماخبى

أينطنأتجكةمفكمحلهجمهضديمإليخ4روصيماماثغآهـكاق
21عفدقى2خمائتثيضفخممااهءوروسبملباوخقلبة8ميلى

بئحطفطأبالنهفيمنىفه1ئافئتح3فماادطكنعبئأصعولصفدسمدشه

11دبرواللفوبأحمطماتهطتدخمحوأئألةضخ1ءةئفي
تيف3تاممفىترمحتعسيما

ةنهثببهشصآسولدوجالنجبئ3جىمدإسلعجماي1فيثحمفي
ءعمالمخريبعيمإولمئعبمبآلنمتلمضلىإتضوأثوآلشألكتآبس



2ل

أللمحفينماثإيكوجمعاثةوججلىأزبذبأبنج1ىنما
ايييخسأبمووألكلنديرجمانتثأألثقمميممالمعاتؤية

11قهغعمكىثدبهـوأثشثدلعلىصمشنمنانيهفه
أديبهالةكشهـالرإلءملممحيةأنحظعسياجثطميختزبإلعع

المبما9لمماسيعالماييةظنهنصصعدآلثاءنيماخكطاهأثبلخالظأأصما
لحبوثللبخطنلهل1لبماثكب9لمبهإدلىأو8يخالدمحةء1كئا

لثسالثلماحلىرو1لمائيحملىفيعجأدمماتكط

11فمحسصر9ء9شد
سةيماجمالثالمطائميكاعك1بثألمحمالمأجملي

3فى4هـ38د

صسمم

ذعمابممظبزيةجموئهمتةةأوشتاأثرشتهئلةر9دنهئقةفحى

سانأألدتمكىوعلبمبخثدمنبييئمجمكاحمأجمنأ9

فيكد3ئمطئيئنوقيلهصبنجطبثبآصاءأممطأفجمس



4األ

ألهفىفيوأريمماكأللمياللثهولمت1لمأثعضانجضولمةيغتالهجمترقغئتها
أفىكهقإللهاعماع9صأسةهاليلزكلوسكوبرءيىءالفظصلز

بظلىبئنالدألتخفهلمجولهكناضاشقثماكالما8رتثصصنجغممهإ

أالمعئلوئهؤنحكثضضنعمامنعبالصآحكانرحبزة1اأ 15
نأثسنةالممنهقبللولربمثثل6ثبغينمقبالئهةكد

خات1مصيبغيئهلمدجمفه1رسمبمائحرومنهفيفيممالثافا

شريآلمحممكابألعمسبأمملقهـبلمجلثلبسشنىفييطعئ7ثااليا
11قومممثالبيهأفى1لمحعه1ضألرسنةعتنقوتجثأبيو

ألمحكطلمحمايخهصظيبأثيهولنبيتحكلووبىإلممألبلبوصش1صد
وفالرالنمتبهمايامصطثأييلالمقالبطلثالمحكألمجرأممةأ
سأوغهميالثبكئمابه1تماولفييركهالالمتملشجميوالا
جمنيزثيممافهثللمجالصمظلبأثعغطيللىه41ذمىيىبرتلمالعا

1تهةصئىخزاصكأعهشغلوقافىلهخصلالشالىأفىاك 4صسمه



ويخينمبرفهانهئادنأويه1دأسئككلكمئصايةنعثطتجكس7
شئشعرثىألئصرن1روييخغلملظليماقندفأبرآناطهرطسهصاالا

وجىييأكوأخكيلصثويعماوشمرتجرخعماسمطبكى
يهوهيأشؤلمحدالىرريئفيبج1صويما8وبئر91ب

ااسواللتناكوأقاطهكالمفيعالخص1قإلهاب

كابىماالتيالمقبائأللخثألقبيلة1وهلئاكآمةرأفغ
اأردححبتلهوجمىالثهعةديلةجصآتهـقرخهماءو

كثمءظيحأكممشنمنصبهشنط
فمحيئءرقيالشمابيثطبطإوصيالثثأ
ألدىجمماضهماءننادشأمقدفةلأصمئجممكطفيةبم

افةنغلىبخظبنأكئالهالئزكأويودليبغزبخأاشتغل
ثيبإنمبمكههو1سلتشألمآللثيرجميعممملىمحنبهىضيمالمطينلظحميمهأ

ميتينأجمماكبلمهقافىجمالغأددمبما9باأنحالممتيقيظصوالناثىحمااأم
ظالعتعشعلقالوفىقكلئمالطجصلرنالمجوو

فاإلنمألثإفياجمدقاأيخيمينأنحاحملخثيالطهأ
الخمايةفوءفيولنالمقألةهذأصكبصهحمىل1تكحسبلث
ألمحطجمةحمولرشأوأإكةلباومأحمةضال

غاأرمىجما1بطشحنيرجمهعئالتممخانرطوئمناش
كا1لهحمقئديرجممبمئيالمحاليصعطتئويماآمحليهحبىشخوصنهصمئ

ثالرمحنهطعبيطهـطط1ريعننكئؤينلىووتجغضم
آللمجعافىثرنتايرإسمرحمثنههلكلثلفيير1نهذثفي

لملسماخئسماكلدلةلبيفي3كاالممطفاقلى1وشوفي



ء

موعهلىثستطأيئثرطصعكألؤيئعنجمت
ؤفبحنيباركهثامولفاجمماعقلاثكةنجآثشرقجمخأفاأوثلصثة

صهلمنهشتحلةولقةق

لحتمطالتبوبأدبروإثيلرالميإضترل
ءئايأططيهلكثطبهفهصللمعنألضاقرفماالمثوفى

فىرومماجمكمانلتهوطئهالرلمجةسقبهاصالفةن
303آداثلثةهـفىخ

يثكلبمافماعلثبماألمحايجمالجمئبنولد8أجبماكى
للهكثيرفط9لخغماعاكركهمرالمحعيمممأيرإكظنالري9صأص

ظجمنبر1ئمفصثهفماثضعدأالماثماثزصيخلذكىأكآمبمها3بربزكردككاممث8
أئذممئننمأيماىم9نمظمحىبهمالكىتجئزفىيهكيكانآنجيشثيهاحم

لمجمألخيالهقافىتجأمثبقإلكا6لمتعيأللضديضرلييع9عيلصلمح
بيةجمأقرأكةاث3فيللدنييهدبرودحثاثمنيممطفيجمة

أغيهابيأوقولقيو1ثشمامحالمجطيهكألقافىتهه9
صهطهقفيإلريرأبئ

11ثثبدفاعاحمثإتلماتتاشيسلكثلمجقىيلغتئ2 يعثجاوسالصإفيورصعناصلهبيتكل

أجمريثطاخيخارالصلظ1لىارفك6حآفيأهىدمربفاهيرأودنهمآكىوشع

أتيعضآحمر8فيبناأهمثيرطإبتلمحيطخىء
بوصصأسنلىلخولمحدلىعبهـق1صولهكقمالمجعاأمأثمعةطمافىصهش

أكماإنيفنرليغركاتأحمالوكأدتئتكئىصنئتجظأونلثنهالا

لمحى4عيدنريعجنئحمدصيثافططيهإل2مممالمعثإموعؤكلمعجمطلطكدرسنسككلثا



ووكماراثيئلتمامحيلعئ00اةكببئبعج
هافيغررلغوبينبيمهكأسالفقصعثوإءرلىانلمحثا

اأإجمعلعبماإلمحملصأهعندضعهرأشسلهأثنه01
ثالىرذجىلظتهتهريرإمئلشرأمالشايني1نه

قبهذرثووصغألمحكأدتليقا
كابنعهثهحفءأالثغسبوككةلىإلناولجقبفي

أدوأيراجملىفيخماورفلغعماظساطلنهركىلألا
جمهضالدصةيئمماتمدتلءبعدءفماأظييافيعإئيماألمحأثي
ليماددسفأدقأبئالفماللتالحشئلنماومحطنكفالئمحمبأط

ثكأفارفيفالطهميقأبنجمرسنةفيوغنظكلي

ططألبمالغلر3ألممنمالمفيكماثمصهماسفى1ير
صىغمحماهصالمشهرونقينبءددطمالمهليماأأمنبئنبركلنجمصيماجمي
تملههةلبفبالقفىلمحاثالورفيثناففماضرهمميآبوقفجمع
سمهفيماكفليانجكببئجمكأفآفاكاجظأينمادابقيل

بماثئتهأثأأرليظهـوءطالعببهرصاأبتببئلغآلدقيلثتئ
حميرمابهزرأءهوفهشؤقسرقفلظهبهأفالقبالمجقطع

فيكابمتهمفهافمهبدصدحمممثالبىوقصأثلمحأهأل1لمحىثيعكلبهة

دأدلميهاجمغبهصمحغجمالمحرصكهماثآاسمارتأفيكطدزجمنالطأ

ااأمبحنيعبرمحأدوبراللمبفأجماةرابلحمممنطن



وباثمأحملىيبريلىبهطبئصاجمأرللىثتعطلصجمجهللقصمالفلىلمجماحمكلفئهمالجمالطيمتاثغك
نكبلىحمطجمممامكا3حطذمحعفوألىبهاست

لجمتالو9لخعماكجملالولىهماثإبئيرافمحسغ1فيلثر1
اوو4ذبرثلىاألمميفةلدجمالهماذفىحصمموثمثيصبهافىفيللمبالمبصهـلمد
أع9قيأحنرباكلخلطموجمالإناككبهبأق9ازكةأرأمه

نمالمحىحمفنترإفدبإطلالهوإققلىتهدأهلوألنلبهألعيةنجأ
المبححاشننبكيالشجممافىوأجمسفيىجمىداآلعدهأوأللد

ألمحيهنأأدبيعيأخمهنمافقمالفهمأأبالق1سأجمبمديىأن
أبينليمعكالممنفطاوبخخثطرأيتثأجيماجمقئآعئهفامسك
بهمآلفهفرحىلمحفمبعدمرثهدمخشهولقدةيهمتبماعنهحمعقكأصنظ

أبهنمالمحسالدلعطبغنأفى9حنيهـالسبماوفيجملىخمثثبئثنن

اكألكشجمالفة1طشحرءأعنغمتاجمحرطرجمدنجمارةالافىحكمثعرأكىشعر3
أاربئتموءأربهير9وفمبرإف6رإووبزلمحزنلحائيض

ايخوشحفبنوفئ9ويمستعنةخمسنآلشقيفتألىفأسمنهسلالنئ

ىممكاتكتانمفىسما3أجملزنشلؤ1أكءحثلىأخالماببوبال

تآلىجميثقيوجمظفمبهرنال1حسكو
نملضنجفوتلمضظت3يثأأشطصتجنهصصا

نمملئىبهعجر9غهـبهفادودتشيحماث
بىأ4أئنارألالحةمضيهممأظطأمصيمخيثتع

اةعالكلكؤ1رشانميهأحمسمك9فأدهدثظ سأخ

لمأعإؤيميرقي3يدلفالت

فىثاضشفىيخكيبئلءىماضنعشيىكثدف



4ء

طثنقلىصأنعل1لهفغلتلمحنماثالعدممطظنطنجآنهحمنبمكزإيتثفأ
بماطجماشلبماللىضئك
1صمابئالكجمى1ورإلم1مقثمنيد1نآآ

كاطصؤغالمجمثغلىأأعنمحممغممالهـأل
ألحلهثهلإلجمكىإلفييرجمافالجممأكنتيعلى1روشتهةرلؤئالاللمهئة

ثقأآل1صقأيلضلمفظتهـمماحمكمالمطاللمنهللهـلملىفةفقدتممنءللعأ
رلمحاءثىالدأشبأبختةممافبالمعيقييدمحغ

يئ1لمح1لنهالىدفئه1لمجالقدحنلضمطيهاالد3حوس
احماظطفغلعالمككئشاأطرجينهأفغفقلضصئ

قحصظتطنهظلخوفغتل1رويهصلتييهشاغلوممأنلثالقأألت
كاييط1دقدلددخسلوكالظتتلمح1ليرشوجملىفىجمضيهفا

يمبلعمكاهكثلثثعالمصممذالطبقة1ببابمطتأةفمامثسأثعثرا
وتغدإلحبهرحطظلى1ثيههجبخدبختييئتااد

دىوإلمحئجمربهالجمأجمكالمحتلممثيردألىالهلي
أديماثمائماونجبهوقعلببرلدبكاللمخوكإلحىكمااأألىش

سالللمللغظجمللتىقيثالخذىايشحيمؤليبمقظمملجعاشاحمأمطيى
لاللبرايخألجتهصعاربكالحى1صماكيالطامانجبلحمما



2طم

ملنطثألوصزمز

لمغثالحمثدومىك
هكؤشغمابالتةصال

ممتالمليقينمطئيطحمو

نآثهـأضبوكل
ءممالمحعترجمرطتمنصإ

طافمىخمئاعلىكميصكلصلىبىفيلا
طلمحاقئيههسوأ4وومطضحل

حمالصىةبيالىشي7عما
اكهإليخمحمرجلكانىأ

بنبيعفأخوأسعس1ودة1إأ
طكىالمحسجم

صقمااللمفاأاكأاح

ؤإقأخحررحا
نامحلملهادمأ

شئةفكعدآل3ممثصلمحالدفئحم

لمحعرماللمجلىللرءلط

لرتعمثط

ثعطسلؤووط

لزعلىممطلىيمع

شةكاللركدثالسقاألمةلع
ليكللمجاتي



زم

خى

ىهصىككليرالمقطبهيلغالقمبكةوركأعممأ
جمكأساإلففوهوأيفمامماتلتأدسيالمجمالكلدشماصالنىأ

ؤوهوة9تعثتراقفجلمغعاشا3أهيكعمالمممفا

طفددامرصخدحمالمجمامحاودعهعذمفاكداالهرصتاطهصئهـيلهعمقالمما
ةطىبقايالةمبهةفله

3لىاللبأسلبزقجميفكاهلىأهألإكهل
حمهاثحلصجممتالكلحممامحاشمارهلمأ

أنهىىصه8قصيدكاثرله

هلابدنكلبسيمهالقضطلألم

فيىليزولىعئضصيهفطكاصالجمالىألممكلكىالأ
ثىمثهاصه

11محفمحدنيهالوعمانيخخىلريصفيهبخفكهـ



م

ديرأنمكئئىةي1ربدثهاثثطلمتغمممايقهـهلطمضكلهوشئ

انحههمهعدإصادشماشلفئأكأيئدمحجلىباأ
رجمو1لمهـاصافبحثوفلأديخيسماوإقماعرلبممربغمالىإ

لال1فهكللنبدي1شاكانلطحهقفمافيوقمماأطغسثظأع

فضمم3فهـن1صممو9وكنماسىألذمئجمثعاباجمللسمانا

أحملخثبىلننهثألينتفماثبهألىةخدطاكصلىنأثأأ
لىفكلمالئفقنعالجملىص1هيصلبثماطثئدبىعالدعلىبها
بهاللأل1ثممفلحألهكطكااثنما1خو1قطثطافكمجمالثعأ

يثيملهفاإاللهاصتافماصللمبثعرطأليقنحلهددحأكيا
ورجميبمرزئكندمنهيةطيهحعزلدبميدمعهزبرهـة3فىلفمأأ
امذطوممطحمالمجممابقصلىلجئبأدقاشكبئنخشمالآأثمماالئيالاا

لرطتطكبحق9هؤ3رمدأدبويئنتفخمالتحمتى

ضدعماجمالثوسألمحعمه1للهعآتائعقمانقمائسونبخن1هظ

ىص



ه

سهجمئسيبغأليهدمملثىقاقايهصغمامحه

11إلميرهبإلتاخثنعأهعاليهباشأثلطأمحفثتلجلحىناثأ
حبدصكيجمالكمحتهدفيبيث5هـثل

هبمحمامنيلمحممنحمنذفهجكطبينلمحبينأالجمعت
قلطأذهيلهاايتمحماقماكءلدظعصينأنحاالشه

عنهلمحعاأكيلمحاطوجم1لمحلىأإالقلالههضلىأظاإأخيصكألمحمثأفآ فععبمالمحففيثطالىاشاءءأحبا1إءفخليضإهلأوموا

محدبهيياياسمتهيثرزئآلع1أجمئثشووسذبئعىسثه
إتهروبعائةرلمبئبعوألىصآلممييممال

لماصشفإلبهـثحوئخثمعقلبجمهلىبغألمخبآيمفيهأنماكع8أ
علةشعالرقبزأصجدوهىوهفيضنعاألتبودوسشاا

ادثقصوإلىطإلليلىحموشطدةذطاسكاهلىحأ9بتاإحى

11اتجكبرأولمجمحئبماكزثلىصور1بخعيص3تمغين8وأ
أإالجمابخالعمنيهنالىإثهياحملناعاكنبهكنأذإثىاخناأكىنمتةء

منينزبئالالطيرلمعئانعألط6و2يلىببؤيىورلىيرجيناأ
ثر1لمحماهك9أككشت1لملويخألفانااولطجمحمغبخمظفاخا فعألأهتجأمفاله1خيماثفايةفيفالرجامعاإوهالتأ1ث
صأولها



ز

بماصسبهىقتهثلااكابمايق3العليهصماليمثايةأقعرلم
حظلةثطجمءبلكئئعماعقتهجاهأبأكزيقيةليعةنقمالغأفهـاكللمثماكهمةز
جيصحتحينليالوفتنديدمعىجمارفأدو1لغمافماةلخةكنددعتهالد
غتفيضجعممكثلكالمةلمثققاظالةث1يقأفىا1ثغأفلةبألغتهبنوللغيي3

لمجمحبألكاألمأاس1ىاومانحميتثعالملللريههلضشيت

تجطعيتلخغظجمألنلالغغنغإيئلمحضأباطيماجمى1
يييهأثذخؤآقصأبأبخإلحسماقصهفيهخاحمسدجماقحالهالثهما
بمدغمحئةحمةطدشبمارلصجمككلظاثمغمابمرفوفافىينليةوأثنى

ألبئسوظألنى9عثميةثطشحاوعنثطخى11هوعلىلغافقففططو1
يهاباخ

ضكدهمبصرجمهةىثنثاققهالنرنوع
أىكأليصفطثىارالحدنالمحكيهظعضحم

ابتقثوالمخاضليقوألرةربوللضموغثا
خسبهاضنهتتتوظئيهاوقلنبنةنممفيلال

11لمخقجملشكصمحغعثمانمحينر1هيضلنكثض19لاب
أثاوجماممهخقأرء1ثهادلى1نلمهدممثىيختأفيعسماكأبنبهأ
علجعثصفأفتثهفقوأةفمالخالللفكااثعمادأوجمرلفجيثأنهطبمه

دماابلطاقطارلغلوت1وبهؤففلدكغيباإكىابعاه
شرسأومىاك3وقيجمأنحم

9لجمماحمالقيتهصليدجمسنجبلمحماياللملدستأئه3مئ
ء8خىمحصوضلىأشعمتلبؤدشدوال9برالنصالظ
501لملهـ



ىعه

ألمبجئءفالىمهـفى21شبنيرأأشعآرالصط

افظلمرأنحلدإلغسلثألمحجمثىثالمعهطاإكثحت
كتملىءنيضئحمبماتتكئلرألمحجلىفافالعت
صظوالنيأطلةصللىفئاء1قىرقممتدبأءكمالمحق

أشيلوكرنجبإنقبتنا1طهيخغاصفأل5أفىتهضيقهلاأذ
ءفىأظرجماوتهأأللهتههـخأفيصبهبيربرأيخلجالكلممامرفمماممث

فتدئقللمحنجدودسؤشمانبالرولجغمنركربالينعآتنهيبكنيقأ
فيىك1زارجمهـكالمجيزجمهعالهقراض1لمبئأئكى1لعبورألمحغ
التأيرأرمكصالطيلةديىأنهطالحتدقآك2لعأكر1نمانةأممابه
فرآأيةظرهوثقوسماسبعيماوصسنةلئهربهمثروطهند

صثرأفطانهنكةنجأافهمايةئمأليةألحلدةحمىلرهأدبيأجهلىلحه



أجمنكهأثبمالمجولمجطألتكسمماثلوقيةألموجمماقةأههلمهلى
ةألمحاصةلصالليشقحثطا4رثاوفيبهفأفما

31لقيطهمامحالوحمسماءإظابهتمكناءلأثواماثلتنصأء
ابئصيبئاللىدألنايمافي1صثنأبغةالشعأنمظلرالديو

أبأشعوألهيربخأهـممملطبيلرعآلشأموثبرأةصالل5لعهوفلى

أ3لخهجأطبرأصأطع1ثاماياثالمرأئاذيخمامينل
اكمابعلموكالبعليههصطألرلموشهاثلهوطحظليمالخالسالثمم

أعكنهعمادبنعببألنترةلمحنتتهقحىلىأكاذو1لتد3مماعصمابعالومحأب

هجمحسمأممألوثسصعلبهـلمه8ثالبربركأثرثاجىهلننصلصبوللمماهنال
لؤعثهـكلووأيه1جموحلث1ثعبنفي

اأمنةيخاألثإلطلىعبقبخماقيسىتأبثجمعههمنالصعهتع
اعسجمثنؤكامتتمااسغيفبإلثشئالمحصطوهألوو1حكيل

اذصداد4الفبرممتوممافيوتكئعضاأشأسألننهثيينوشحمموثلالفيعاا
يئعاميكتربجةدبئكصثبرمكجحثقنآخوكانيماثر1ثنإثخسةنى

اعأنيتطوكأممثوكبماسماصألعيبهناوسصحصعقبما

ث1ثتلمجأيشقمرفي1بنيفىؤيؤكظكبلىوضهصس1طمزلل1بركص
أبورئصجمبىخمؤآر1جتنآلآزلمةكالوجمسماللمحهـل

خيموثضلعلمقيىءفيثعرثلىجمؤهعصلسنمافذبهثهوبهال
فىئهىكألأمثحافهفصلرجمرعكيهـحبمآزثإلكرزوحعاهصومنهوممك

يلىوإماوبحيهفىقا1س
ص



طم

مءرعأقىأشمالماا

ثتىالماصايتالمئأعهرجمماخعيلأأغاللابو1
ث1لمحيئااللىثمابلئطبأاأاللفيخمادظائفيالشماالفقييه
أسعينيمسثعخنىهـثهمشئثيوفىعنةشمالةكولىكبلمإفظا

أافنرأفااوفففمبلاجمناضوحغظأثملبيهأبيهلءثتب

الحمهويخيةصالشالممالبئوالمرياممافردمئهبأفيوأكمال
طهالصبهمافيلىصواهرفلمدحاشاحسالخةعثالبأفيكتأبا4

طىبرةالعكقالغهومحتمالمحجعبدالملطنتجليكسندألقكمئيرث
تقذموظماصظشفدتفطثهحبهممااجعتإفي2شطقآفىظما

اووصفهكبأرفتىنقأرثعاائالدضنعائل9ثاناهطيخكةوسناين
لبمابختدىدكضجيمجمظألمفمأسممكروكيمتثكاوألمتهىثمأ
رخاخهيهيهنتحثأليئالتئيثمثيئثلمحوايطهبهؤ
ذيثأدبصاممامأفيحوقألآحعوريخبرالتأمفىجمفيرةالمضليف

يياللسماحمكبماأإلهواعلنوبعحمحونىعيهالبمابكاثأويلثييلتبيعثل
وماؤدالبإل1دماألاليالفهيهرأأق1روأثافأدلطأرتوشضإجمض

توعصظمهكتسإلجمأت1رطثتظلتابمنريأسقالمحأالكت
لظاجمافبادكهمإوهالقماولشبماثما

لعيطالهـ1لىاللىظكولنماأمحردتزكردابماال
رأمملهأللمحمبلف1زىمونكلكىأكأأإلطلثط

كاالةضكلأللمانصغيثبهبإعمالخألود

دمربروليألمهالطقيئبإللبوبئبهايغاص
فئونمماينماعمالمحكسهمبراصلحبميرثماصدبفنحيبظكلهيهتاير



ءول

دجمحالموصلىصليموصمغوكأثعمألخكقدأبهحمعفىأأ ا

مدفىحمأدعةيهئأئ1تهئاوضماإخممافىرمحأالئلمعمامىد1لقدعى4

لجئهوألمجفنائةلحيرائففيألؤبنطاطعاجيهفأوصللما
حمفظالمحالهبفمامحامانيثجمناالردجمأىالراهاللموصللغصل1عا

خبيرأإلنمساثتماضءأفنقدمزكللصححافظالمئرهعبندماوصعرفئه

ءمبهثاجمجير1طماطأقآلرأيامقصنحفثىلخبمارصلمخصوكرق1شك1
ؤتةوسهمتزيئركأثلفئخرجمنةمىثثت6ببهش1بأمكا

11شحالدبسحلنحمابصبثرطخهفيبهاحهءشقفمقىدجهممتنيرال
فيمصوليهقيكطيىثىوألسمكبماإط1طشأصشجمامحرأ1وزأدعلي

أذتئهفننههنماعمالمحتلثيئملههـسبملى1ثتأني33آرأأإبوول
وصنالؤغكاإثممىحلمحصاك1ؤثحزنمجلىنههعشبئتأأثاخ

اء4يهمبزكنلىلثوألءبئويخهتادأللبالنز91ألرفتفخالنفى
ال9كاهإمزصفيآلواليهص1كرصفىأثألبانجهبفف

لمهفصزئىجمجممالهـظ1أطفألأجمرحمهدليأأ9لىأ



مدممالميصهماحميملصلمحيعمالهحمصحم9لمنجك
محصهالتهبيمىمرثشعورحملداصل أثظ

ثيلهيتيهتامههايصيهحمتثالمعقلهيفمكلط

مموولليبثحمماكتيزهاكمثطتطيهتاللواممفصللدجمهم
لمدضهـلعثمالهاطماحسهدصصمحض

لىظماجمأللهثينهلمعألشئعا4لمحعئال8
طتنم



لهول

ييريعهـشوهوأضصهبوالمششهـفمبة

باتزأنييىثصفئهأجمى1لمنلمأطيالثثممطجمأيول1جمماسنبط
وثئوركقروعظالفيفياعضنابتإغمحمبلمثأئىبررخفص1لممتأعظ
وبالمرصملىلصحمعكصطيمةأبئررءدلرالجمىثرككرهصوكعأررك
رأينهافلك2شاثألضمحاصأل9جتنماالهبمملثصبظشتوطدمشوا
نازظ14اناروروثهـص9أمداكهصماحىبملىو6رلمبعبنؤاهـه



2ولم

ية1مظغيلسةلمبدبلجمديانة1صشتهوخكمطععهـ

1لماليهارءطهأئخرنييافشالمممثعجمفثالجنمالهرورمماحنجر
ممثقلثنةصدممطثالعيثرفيفأألسبشالمنماوروقفماجممبخايق

صريررسماالطالموجملدلفئقيدلؤبأدبلاإلبهأتفمغهمههل
يئيعيمئماءط1يئاللمحلحؤثعلبشغالفطفبئممألألئلالين

وأشنغلدممتنيقلؤقالىأشاالدبئفطببرملمحأسواوالغغهحطابىجمأحإأ
ءثإلفضأرفأرصماةيتمكأفىاقلطألمكفاألصد2صطأبن
1الرحدلمحاحمظاالتأددشواليالداللىدبقلهثمالثأعىد

ىملجبلمايطلمحعلالضأحمللمحفطدأأصعجمولسيىا
كةممألنهممألمقفلىئألصحمأللى9فىممؤ1لءفاكأيخفلههيلهأيمىلمحد
وأقصبمابفلتلميبر1تثتاالثهـماةآلمجم1فث1رلممحممحنرمة

اككآبذاأطعالحيثاورعأذيألنطيهياثطعكوثتافيفاثف
اكبههثؤجمتمبيهاجمامحماحزفي1رليأمتكلماذأا3إفقماشما

صكاضهلئالخأناهثنيالجتالماكرلةدل1لىجمغل1قيبئعفو8فى
كارمااللجمال1بغجمماقثعسألفصلمحأظريخزجهثهالمح

ماقألكرضآش1ئفدحملتؤ2جمممأبأيدممالنآلبىالموتألغهإظهفتزهل

ىكأبمأللمخظوأطلةثأر1مصأمفابلىخيخمحللعمالمالر

طظومميههفإلمفمالىسعةخالألخثرصصظيمودأحيوببعبجماصال
يخأعاليريخالالمألكآل1فأضةأعيألئمنةلىأالأامروتها

نجرخلالىلئمربحةطففعهتيالكايفولرافيايثحأكىكيه
تهـنهـىتحريمئمئجمالبألدنأئىالمولمحميلقممبمالومعماللى

اصعمابهغإلادبر6ناإظاكطثنالثلصالزلكز



طيم

ءسجبماقتآدسنهتتشرشعيهيرئألمسالاثداحمافظالصق
يكنهكدثسةةثأذمرفاكهحماكجماالمسغلمممبف2لجلةففى

أتمآيماىرجمأةو1ثىعنألفىشبعيهألتسعةأكمسينوتماكا
جمليهثمصوممنجهطورللعميمةيىإلظشيهيوعص

ثاهلدىبقتلمطنظكيهظفثبموجميأمأبالمحييحرراأل

حلمزصتهلوغمئقأيرغت1ايممعلزمؤألدنقممأيخغهدثب

ءئألخضمحجميمامتكظيخأيضعوهجمعهخكماطافةخايهاالثميخك
يهبمءشفعتبمهتهجمايادبده

شولئيالالصتمماجمهثيلفأطكئاجمكالتيغصد
تمىضىهوبخطهثؤمئجمبهااالمعتأرجمغلئأفئصماحبالشانمبببد

ءلمجعىعأثخبةفطماونيرادبقدبرجكصيماكللمجميرإكالفقهوكرللدفمهة

جثبألمجرليالصإلفيإلمحدظاثدينأجمعاونفميفطالتنغ
صعىاك9زيخلمكبتبخافئويصيأثنمامميقفيأألمحأظ

قوسئك1ىكثعألهلةنماجالطافأمحأشماجمنبهالؤ

كثثعالبالداويبغدأناشميببئبغمافظأبوبخاحيلى
11ولصبمالفبليؤثعالماكلألمحقتينماظنأمايئبخاصاحبالديه

نزأثصعاعقلتريبصففحمظأعلماخلطيالفانهةالتكريهؤكف
وأوخفبزنحمكمائي1بآلشلغقصاكق1أنلمرممفأضملرضمل
تقلىلبمسجمملط1دلتث6الياضلهبعببهفقنايضراطوأظبرياظيب

أيخئنثمئهشوفىفيهـتيللىأكةفياضسلئننثلىفييىأوتظنةيئاك
اصول3

ضاجيأختماحمثاليوسبمائه9وحكليهطلكظ1بخعصطثلميشبئا
أأكىحمأشهىأسيربئبهألأباأنممالينيئآلوفنيودصتهصأجمؤ9بياللمجأ

صذنريرفتهألجمألبغهفيلمحأجمهألقجمثدخن



فىطأكئألميرلمحاصاصأمماثاسعأعهيلقمرق
طخهوثميميلئألضفثدحملىيسن

يعكيصالذهئدحطههلءهـلمالفيعي

صثعحمقبمولممحلممىجمحكعطقثطعلعههى
فدتحكلالكوصليةتصنةيهالمزستسمم

بحهـلمحماصءلتلعهدصعهحمفطهلمحاليعث
سعظدحاالحاصحلسمماجمهب9

مغدآ7ودكلطعرجمتاالهحدديلى
هاليعطسمهمافسمغهالصمميهعى

لمحاممللمطألسعهلدسثةحئهرلمث

سهةملمتسمعاطلضخعماصكصعهاص
هيمايخمالدسئه

هـحمفيألكليهمضعاطياللممس
محمارشالئرلحأفلىطلعدخلثيهروو

محلؤصلمحجلوع

قأحمأطأسأطفامتيممىتفى
محالماصبهطممكاتمحنآعياليرطى

لمجملةفتلىيوحغلممصإخلىثح
م

ل



مول

رالصخييللملىبمالعبالوسطثلببميرلىنمحنصأتمايائرئيأش

جمانرمصناللنالميمغ1رعفابخفهـعفىأطأركر9سديالظم
6كهآئيملكثطائمعةإلماهرجمبعالسالألآلمهبهفرنم1ط
عئيبهالثىألطبقأت3ألكتالمجئأليهؤأللنتهكلثأئجفىجملىتة

فتيثر3ئآلكاينةظئلطقيلألنهدخميز1نالكثالإىظقماثءأأئ
آبعاثتثأقدعاصأ9لفىمجاظ94فىثإلصحإ

حكىحاحىعاحكهببىذمحا

وكرييتهجاقهأديلحمعمائمتصالثبمازألقفما

11فثسجطأعدعمملناحمهتءثاللذالىمعمقالطاثله
طودبينزثينتببالئالرمموفىجلصثهآمة3تععذأف

كتغحيهفط
كج
صم



82

جمةتأجمشلفما1كلضةلخلةفيطتآثضثإليخقألةإو
803سمإس

ثجمهثزشميثثأنصمماأثىأفىإتفيحععنه

لىلمابيةموالغشيريلشغممابئجمالجمظممالطيكألغجمد
يخطأجمللهيعبامصيريتسملهوقنيمنهةلنيمارليإثميإلمحكبيع

إلعلىيههسفلمجأليخبأاللىألعميروالتأالدففلمأوهي
أياوصصهقرقيأياطإكئاقألىهـحيعئثبيماعةثلشيعمني
ع4رجءإبشأألكهأءشاصما1نصدوتاأذأحإلصرن

لىكباؤدبنبىلرببميألبنينلأنلرحئئا1دى
جملونهأ8أبأفظلمعألمحمامماظابنمأماأةشمالىقبرسضبخالىأرو

مقاجمصالدإدوافيماكهدولهكأبالفجزكلهللسكاصاأبنمثد

كلماوألخأبعبيأالثاخلهالئوضوالمهعالطألتمأءجح
ئفسريهيرفىلطإلدكىاكتأظروأعماضهمصماروهآيدطس

لجالكثذهجمالنجيقآلمحأجممدجالصيخاشتمجلداتمسمثدممغئادءاسمالر

أللكمعآللوءراثعلىبؤفي1ثحمأقأكللىخىايأدزهاليماعةتفىظا
ثمبآنالمصألنججمإبخثاأفى11لرحنفيابوشعمدب

عهمرمألىفماثثألعلطوافىالمنايصيماثايلنجمشئلى

جمىآ3ومئنهةفيوليمنهثضيخماهـومأينتآلمصجمأفيفجمع
سلهقىالخئديطجمماصنه

بامنللتأريخآجمأدىخملتماليئجمضهبتمأذكا
باأجمعتمحسخنيلمنجمرفكتينخفتكمارخه

لبتىادلمجماببغاإبأمنبثغىبثكلبخهماروبخأ
اوثةديطفثثجمجمألموءمو1أأجآدفيلبأضحألضلضماحبصصآثب

عإلالألدبئخظيالمحضليبردبلىبمبثمأارفيخه1وحمذاشط3رستك



4ثكل

يكمخمذالبماهلطيبنيهبالتكبنألمحتمنأبوثا
كبيشيتقألالرهرذفىلبخصوكااحر1لبيحمهةثرصالمث

ألوونألثنناصظثضب1فىيهآكلمسردذهنهضعلبهنيررعأا
اكآلثألتثدرننإثيما9لخيئمترإإلنضفىئباثغفهضئخثننضنبأبه
ابإ8فاشقالفغهأإدبهوظبثثاثأباةلزنيفلشمافيبأصطمحن

اراللفيفورأؤثدولقنيقفضوسمللى1ئدمحىألم

فتلحكفجمتهدعلطلالقمحوبلمح1ئمثمحوأيهكحلألواولبالبلئفأ
لمحشهيهفيفىطال1دشآخمماه9ايهثاؤإجميهابربئمملىثيماثألأ
اءأ
1قىذعر1ثعاخمركيتيثتلخلىءبهلجهوإلثثبتممئإهـعشئأبررهـا
لجمطبربرضثبن1جمماكتأجمهقياضفيو9دمدهالوذطمطوثثثئةببماخرشأ

غصرو9يعظجمنةوثاإخي1كرشفمىامؤةضحبهمفهاصزإحمرأط

فرغفجمةلولميهبمأجمئأديقمالهئمالالففىغدفظعآلبةثىا
بجمالر9ئففظكأثشكلاليعمدلنشأللمجب2ئأثتئخكلاا

مي2لوك1هلى1ثةعلهيذضابهتأبينيآلعغنحع
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كحعمئءتجماعةفيهحمعالمغصرالبماضزميهلهذائاذى
ثجصرخهـشيمبهنهماطيناممئماموأمربأدردكلرأطثقلهـمن

أورطعطكمقلةلالةول1وللمجانموالدفيا
طليللىعلىكثاللملهكشماجمأمكللصأصييأشطكنألعلنأو

يبيمابسبهمآودنساألكلشئألققء9لمميبكجمألحمكلثعفىوله
ىأيالفبلبهكثلكأألمحلهكبغالمافىؤفكوضعبقالفردلم

كاكا88أل8مأ1ليهىبالشيةيدايخماب

ألنمافكيماشلكماقإلأفىجمفبئثعاتيآللق1الللىمحماك
هالصقوولمشعألدبوأخااإتوأبالمدرسقاثغظاميةهتالىألهب
أمحظاليعلطاثظطحمكألماليئةساالرقبعهيأماصشكيمطمالمةابرجمعآث
صنرأعحملنضيالمحابهدثقدتلفبهب1تالجثبرفالىثسونررالد

هبنخاذيدلمحصرحل1جويإل1لةويماكعأبمثفماكمعةايخغألم
أأاايخكبالمثماالاللأيههصثعمافيشاضياالالمجسصا

هرصتنغالمجلكلىأفيجمبابالقفغفيبخب1ؤلابكهأريئإثتأ
لثمئةلشثأقدجمىأفرللصسماندير1رلرلملى1لعلىجزبإلةذيد

فخالطاثلهرحمةفعهةودلى

أدفضالأبالىالحدفيلمقهدعينر9لى1ددفيئناةلقماك
عمالفأبالعماصةامةكاعمالمأأماماتدبمالمغلقتاءألمحئايةولطرمحوح
افالنمابىمعونهصحالجنيأهالتماريهؤطلألمغولبمانجيويعدوا

طكدممئةاىذنيبعينممىمآتأجماشمه1رااليةوكودئنى3
االمعفبمغأللههبهبنمنمحالىبنبمسمأبوألقمافهعاللطافقه3

لتممالحيةاكلنئالغعيوكأهرقنيالظكألمضعماكالدش
تلخعؤلميزأحمعطلبطلني2رييشفماظبشليع



أسعمأبطهمأمماظلىثكلنشماخولبثد1بثطوطوتدرجلى

إشتلمادجمخسماثيدحون1لمطناعيفظأهـبطتىثئال
ملنضولمجهمافىقاأطإإلوليمهددبئهنلو1ؤكالأثدجمشئألى

سزايثطعإمحاأفيدفيثكلنطوضحةكلعيالطالهصأيخغ
كييىأذهلئممايخنماتهتكجمثرلمأثاتمالمحغالقاليفصفالمجع
دجمعهليقممحاأكلاللقسيههألعنألكقجمع1هـنهجمكألمبأل

لركمشىبئىجشنةيخلثطرقىعغةمرل1لهوفذبأأفعشبمال

الكاءهمعةئبموبزأليحمثعحيكألبألىوحكاثالفيالمسثطانماصدعلحه
ثنمهووالمفمابءمماهبقافهإكدنبئىجمنفيجماللواصا1ثص

كلصقطئنةلتلىأممفيلغقبفأتأجمآماحمساصرفبأبتتياثحرا
نهطفيمنأذيئبئأبمحيذلموأعاحمباأللمالربخأوطالىكينمفة
ليفزيالذحدإلىأإثليئجمنله1أك1تثدحملفاالمحأءبنأعسماكي

ألنأصماكمابأشيماءبمالمحهمينتلوئتين1بخصمغا9جممغ
فلىقلتنيغثطقوشهفيوقىدشنهثأثنتماكهئظفاكاإلجم

ر1لمحطلفدديئميه1ولابنتينيراثالطعاتجةت1ثممئاجثتأئنأليفله
أنرالمعؤاألممأردتيخبنلىثبمائنؤلىجمطفى3وحتالممنسعدممهقك

ذدعلهيهساالمه1لجقهلىفدعساكمافدفنؤثيمإلأكه3هأثمابئطنألسل
يهآسبلىأفتندفيجملدءققكطفقلتجمعتهأيئعنهادسآإعىوسؤدني
شثبمكطىإلصمابةالشوتجاجمابثمتايعنرعلىأعقيئ
دممتا8تغفوبتيآقيأكممترثىاديد

حميبهالطاكئبر1ليماكبئحا1بأسعمذلمحأفئي1لمنهمحيد
بحمبميمكغجرولمخلمعنأضلىفعكدأطهطوليأظلى3ءللين

بآبالرتأرعثثأفيلقتصليغهوكلطكنيوةنغماتأ
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هىواللملشمالهالمنفطبالهبعجماش1ءسشددتإلاهـا 11ة

بهجالمحهعفىأمباعاطلىةلهئفاحاللمنثيوتلتافبهلمجط
ملغجمرمبابمةباتالمحطيهظلجايخالبرإلطوألمحئتأنبالثمكاجمعف

أكصركليللحقيقطما9دصفىلقةأوأفهفيوفأددودلمصندرزماثهومبأرككانيدصصنصص
يئكض

لةطظقيبهكصفبهليإلن1والصاشهاللزوأعاأقرللعماثنرحمكاللصراعجخ
ورثدجماللأللهلعشةيربطظثةبرئبهعثثابرجمستحبحمعحمس

صحمح

لناكماوقفحتطهكىجمرفيدبأيلطستاللوقارييرءآلفئرصهاعلىص
ممةألمحءاىصشى
ءاخي

ليدالفآاليأأأيهظلمفماأكلؤإطفكفأناارعصواءالقدعأنمئكجبماحض
هفيسعمحه

أعهتكهقاطهرممأمىبهايالمالمهالأامالكط1جمميثأكأوصضخ لت5ررأسىعس مهثبيلميئيرممحف
دأفيلؤحاالنياإلممتر7فيقازانيأثالممئخالطأذلضم ماميماصممى
بعضالصتقأجققمييييكسطليثنأوقذالميثمفصكاولفاكهوصجمك3برىمع كءتهشعص

زوألنفملمفتلبهربرطأأكاباكمافما1ثغسحصصى
مح

1ظىصكلحاببكئي كجمسص

عتصهطت

لممطقالنىفدجمنأبحوهصىدأحىألمحكهكاثبافيجمونجامحفعحمح
ألطحموأللهصسماكلمالعدمشماجمهثههـايمنخ ىصسج

1لمإفي1لمطبرحالمثببغرمركلاموللغأبصصص مصنج

كاعح 1ثليئصلىكالماشحيألز6اللمحططشلنافىينرجمر1قطابعيس عكثء

قىلنبةسيهل3ظخمعيللحينول1ربملممنهحمفأيرثنص
يوبهجمانماقسمقبالمحآنيا1لىوكتأإلؤ1أللىيق1بلى

نفتايبقةالاح9سعىنربحالوكأنايمممكئانألمجمالرنأثتنإخمرث
اافيوبعنإاجمة1ثهنمالمعفؤالثتمى1مرجمشالئهرفىأكاليهن
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الألاثاعماعفىدشئهاؤثهعهأبخنقالىلمحنةئصشئدللى

لةذكلفدلفئينأمثالرجمميبلماقيباجمغمممايفاعو9لمحكةالمنطئ

هاذثلعنكأاريرقهثالمطاثاعدلهشالر8ل1صأأى

لمحطفطفيثممهةأمحواللرلعحللةمكثمأألحعلهألف
اثدإلءلفألسهةوسبعينمؤحعكمشئتجظاهمسث
يئتعجمنبهبأدثىيوكاللعلىهمىثراللنمافاضمدللمهحصير

أاألفي3بماالإلبألمطعبمافيتخعرد1عثهجمداخكوهذاااللق

اأجمثهماباليهفمزلصعفدمل9ئبـهياأتىدنجمبدبنجملفيتوحم1
ألمحكفيهفالصعمعوقئلحميكنمنل1حلعظردلمجوقييفاا

أأعةقممأييمطأشاذلمحلد1لديخألمفقهطفغالص

أم1هلريثناتطلنتغعسندكاويخماثرظيممبريم1لطألياجمالظرأحفمحماذ1كأ
مميثلكذمانه1رردردكطالممشألنأبماءاتالفيأكآلدثو
ئهثجأكلوضفييهكغريارطثنالصثالغقعالعلىماثظسغيةجا

ممميضء1شإوصشاليكلهوصيقال1دنق
جمأثتأالئالثهمنتعلى1لفناؤثهكيأيخاثئصث9ثعألمذنجةبحضمافي

أتفييإق1بتألخكلىلمجمتىبر1اليماممالنثنقلىلحكولاطارصات
أشاررةالىآللجلطيغةايش1زنلكقافضووالغيخيئتطسالفقه
النهصولفيباألمجتبالمجلىلجقبولقبرلماناهبخمعمابمهاوعن
وانثثبويتبمكماكل1ثثقلوجمتغدو1ثقحطيكالعقيعلباخالثا

جممقألبلوتلهوومحد1الحهطاءطأنقلمحطتندأكصاعنهذدكإ
أ

وفدبئذجمثءأكلمميع3عةالظولطحبهىكلرممااليوماا
شقأفجلىنمهضتيفييىارفيفطلفىبمحلنيألمجدأثلماين

أطرألمتسفئاو1يعفهنافنامطإئثفصألكطالرضفى1ياسلجانهأ





ة

أل8هاأبلالةثن
هثهؤجممجمجمكبىاكضأثغالكاتابؤا

دئلىءكئقما

11دفصاأانيمايهدألقغمالطباجمئألجأإلى

كايهعاسبكزكىبمبساجمجماسبرسطساصسبمةهلىعىالما51

إأبرفيمماعنهفلشأبنخصشءطأببثثتممثدباككأ
ا

11أهصدوجأل1د1الؤبر33إ4لىكتألمأايخيريممحنليهـهوألخكدءا
أ1فثأنهوعليماث9لممولمحهضأتيفونجئةعلنؤلرر1لمرأ

11ئدجمرللىفالثأيرالزمحأتججمزبلجمهنكلطالكعومالفغهمابع

8صكثعيشلرظتلقمالجنربجمهإأكصتهءإمماكي

صساثنيسهرضفكناضثكاللرءبهى1كعشبهال
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شتعلأدمرلماالجمهفىلدسةطيىلميهاالد

مىمحيهعةسعةلمبهىلمحلىجمضيغهةولتفعولهعله

الحرربرلرمنمابدحرجمهاهلمحصلماف

لنرضعلىعلىهد
جمطمرمينيهمالميالين

لعالخعماثالوعيماممطليهمد
طههحمطهلملدصر

قععتلسالكعاالجم
غظاوهلسلدألطه



ىسميياللرفيرفيبهصالكهتلمالفات
اءجميصهـهلمحمأليااللمابرألئمارهبماةعئرقىفىممثةوقيلولدضنآل

ازيالمهيلكسقبألكابهبكلجماالكلهأبإإ
لؤهانهقماممالرإضكالحملئفالخطهبيمينللطقمبعأثأ

لفهمعثررإلتهأممفرثتبلمفدىجملهثكللمتفماأضكالتلىعاا
كبيرركأوللصصيهكلللححمطثيرعزابهمبوجمعأإ

فرجمىكمثاليبهيهكثةكانأفاالأبخاجمكالمحدطحدقادجد1
كييةإإنشرلعيخالطافغه9يقهتلدثتافىلضالمجهعغ

بزممقعقثاثكمتهرممء8صطالنهألإخجيلىمرااكلألفىدلهناادععل

شلىأبهايلثأخأسألنأةءفههماسعمادئمالثبد6دروزقغهقالي

تاادفيكننهففبزيل1أطدهماوفىكقأخع4لمحتقيعيننضالقيث
مازريريمالحبثحظجمظالميالماطدثفىلهناثالميهعبقييفإكال

ضجمممهوركالنعالمجءالالممهكضاهـكألإلجيحطكلجمينيلنوألمجررومم
طممافيممجمبوهكهويسآلألتو1لمغ1هبلذ1رلبماس1هيجمئيهه

هصراكأميةلطالفهيركميكبهتبهبضدوبعابةبماحمسن
ءثعأنممالحس8قيأمميلقبق1ثسنةأهبعملط

يرسنةليباثبل1لمجممالمطممنالظا1ديدفثمدوالبالمئيقصدوبنه

يهطمثننمالألها1وجميةثهيتنأشخقاثيبماقننةفي1عثبوأ
نيتههطالوكما1آللطهاثحمعنهطفىذلؤميتهررحطاص

1ددقعالةلىا
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علبهعإلثرأجمجمىووشنأكوفقاءبايلىىرر8وصأ
أبهمتهغىستمادآلسفهخفيلزفيالمعماكرال

عةولصاجمالثمببلهقطدبىجميعاللمجأجم لىءوهثيإرضفإشفأالئم

رسين1محظوكاللمحققوءالفييابلىوجعكه1لىبهثرظتإلجمى
وأوءألمأبهيروأنتغحبهتمليهليماى8شلالقماص1لمحدرممكا

مأعاقمنرلطالميلىال1لىعلىنىلهلشعيراووا
ألجمثحمهيثركالنهسعنةقنإفيلجةلةكمائاخطايباياحمر

لظالهقعطمماء

قتكلبماإلميمملمدعدفلفثشلرإأيوإلدعأعضثك

أكزأمأئاتألغايةصنفبخلىتفالثيهتمالفمناراآأ
أحمالتعلنقهـنأمقكلأمأممابهناوكلىنشثعرجممابن
إفرل3نمالفألتيرحكبهـاولمجيىلإعكلىلى

مرلماذ1هحبثالجمرقصالفةرامف1باجملوأثبيمانرالمعما
ر1قمامىشنةبخنمادظا1لمنأليىولجظررخظحممدنثنلو

لجنبكا1عنألسسثماوجمعقبرلهكثيرءوظعاكعشحمعن
محباشابختلوأبصحدنظريهبلمكربركظجميماسالأحمأثلين

ئجبألطبمثئةأخبهانيوينيبثيرشماناولمثنةلشنهلتقلماقيأ
بثينصنانهاسمالثهريالمهماوفىتمظثمالىألمثرشاقوىسنةأ

أةطمابهكأماوأداللرلالدخرأسمانفثأخرمؤأودفيخسإورا



جمعفىكنهئوصاهـكىعماعالكطبسفئرتأبصرأط
ؤممظصىمحنكقيئلىأشكديعيينسبةائفلجممعكسلىجى

يعبمامنلفيابإلظفهانانممكعأيئملحةاللمب1سهوشةمأل
سغمالبرجمنولثلتهارجيذمئيجماإدومممقافىانجاطإحننألمرنح

هأيخأنجيوبغوات1لمحدجمهرطت1فضلمرنعاتنجهكؤجمرثتر
ولأللبغرإطفةجنهمففأبهىملنها3لهعيالمئلريإضخو1
والغيأنماصة1جمأكقء1شعمالرحمالكثتيتأعألإمعفافأضهلطجيبماثفلمم

ثالدرجال3لطعثلرثثخمشخمرمحط3بعطكط1جمثضهعث1حتثىف
رمحآكطكثهلثصئالممتمماضتنضكأعيخمشحهنجقر1طض4ر

جمبأرحماوقألفصلفبثسهنةعبهط
امئةمنيشتيعلىخمنأر1سالطبأفيلمميقىعمالمجكلبمانيدع
1لثرجم3نبطيمامصصثايخإلنلىض1ممكنننغ

طلكىعيكلمجيعه1ءثاعاأويخم9دط1مفابهحططعباولنثرنئأع
كألةتمغامطلمحهمعفيكهـلسهمصؤمل3حثفماستثثطلمفأقالطو



08

اماشفالوتجيلعةماثنصرأليهناثتمشدجملتزمحمالهفي

جزصممقأةقايمبنماكلفسهففىأللنيسههكلننوعماكماتمايخلى

11لىقهـلىلعلمأخيووإلهكمارقكأيكللىكقدومه
وهفاممو1كماماودجمهالحألوجمتههيهلدق
قصولىإلسعطلحجمحىبهركوأكتجهإشفةنماهمتةفازجثهنيوألن
ممتناهرألمحالعالمئلفيبماالجمبنابوح

أممهمامئاللرساةندوأخمطئقكبهألنحصالمممين

الثكلىلخملمأقبلئيجبالودويضيكفجبتهركان
ثطلىرجملىةكتاداضبهايرأوقىأهمالزإء1لطبكهف

11منوميغمل1ىلكعومنهعتقلما1دىلخيمدهكو1صحمفةضلغعئ
لضنقنانكشلكأثعركفيأثيهثطثمما1لطحباعهروقة1م
األلمجعالمجألأامحاننابأوضأحهارقاجمحمادقيثئما1

ء1ققاالالزولصلعهوكأضهثوقىكلكهتاثئزهماثط1طبطوأل
رشتماقىمأرجما9رستاشأودببخيغضعذأفهفامخ

تاحتىلمهسئهةكبمافيويهاثياضالبعاالديخال1يماعىطكع
ئاعةبهصنمامئالحمبتيخماتهقاثالثاتآإقافىالجمهعلط

عئربهاباوألنافيأتتيألفيالمالمحتنعا1ولهبلمحدكنوجمما
رلوجمفيرممارعاللنينمثبلمماضفضاإيارأبانماسحممماالفهتبماثفؤ1ص

جمكظالبهجائاجممألهتصاليفه1لتجميميربقأممايسير
ممماظيومقكلوأدعاللبأبهاناوفةبوأخرا
الثرأءء1نأقعرتماظةنىدرفاإلقالثلةألكالقعلأت



ء

افيأكيهكأفقييهربياسكأثثضحصالفيثطالثهاثكلحألممح اللبطوصلمحبيطحمككأكم1لصأكو

ا

ماكأالدولأفمشمالفكلفىريماجو9ثتصس1لمفمفيأثصوجماصنضا
10005جمشماأثعخمأءهلىمممحأثالنميالفلمجمرو3جةطيخمالصفيالفإ

انرألمجثيرةفهقأللمجهاوأجمكعىمقكأثئثثقاثي1ثىظه

11الصحبزإللمهآكلمظمجميئهمألبممشعىئشثلعآئرفي1ئلىكب
لمب9يخأيىسزاثأضوهءصرجممتهس

لىلالنأهاصعبالمانعألأدهيمبئسثأبجقوبا
هليزثألبلىاكةإكىتمببسالئأفءمحالؤظبنيوداجمأر

قأرلمحهأحطبفىبمالنهجرأصطةفصثهبالبلمحلمحخدفيإلمطأأ 35ا

بهظجمكلىوهىأدالمجبمامألفحيصىطثيرفى3سمهسثنؤنجإفاض
اقملىهنةطتىممهئرو2بهينى9كىشكأفبئبألؤكلطثهتقإا

أئرفىشمىلىئبحعلنتلمحىزرجمها

ءإتاوونئعدملبجمبئيبأإقكالالالثفىحمظابإ 15

اطفىآمةهعكئيوديانجين4وصشوىثئمفتثننلحيفولته

اىأكنبلىكابمثفئصنههألسؤغالزلتلمجنووصدبفىمحعللى
محي

كمىذمتقدجميهتكلهفكلانجلىألثمئثكطنجعوفي1لثالجمحمميت
شقكبكئمانيفىالإثفينلىفأيالكىنمبىكتعرنىلى3



ول

يلمعللطهثلتلعألفىثهمأاللهعهصص
المعأانصاضهالىت

ائالمحالوثهيوولصارطييالغرص
ليألجمهطيللقجمطعهلكىضيه

دعالرصلطيعلمحطىفيعللخىحمممىسهصيم
ملصايريصالىوو

يهجمعهئلىاللصىطوئيثطيمعالو
يولممعلىدفالةطمهلمحليويالجههمهكأ

كلتالهلمعابحلمثدقىلمحكمةلخالفرصكتاكلطص
لممىممالهـلمطصلعمةلحملى

سهمحصهثأصآ9ـهمحرحيى
عقاللمواتمعهاثعفالداطحمحمول

لدبفىمالدفلطبثلعشيهىمنت

ولسعدورهسفيسماقكبلطي
لمنصارءكإلخعمال

صمالطعهبيحرعمملثجبىى
هالعقماقةلمحاتماءثعهكل



ولم

صارلهددثاللمحدسمهسفل

جميهككهصتهلألعأللئرححصمممدممالةحألمح
ثخئجميماتكأحملمدملىحمفىكلطمحسمالث

صإلشلمبمممعلىاصقالثعانحملىفيثعمدلع
حشبجعكحثاللطلعقهوكتابمممطعيصحمه

لشحضءىبهيعيصاكايولوبريع
ىأحمحكال



ييرضفالمعالؤأمئعظإعلةمففيلنماولجمهثئننيرك

صولءمالمجهفريفيبرو1تججهال1لدجمئألمح
هلذثكأفاجىرخميهممالوولمفالفاضلطهالونس

أ2حأضركرأيهما1رشعدثهفامثألمفقهماءميعلفنهإيفيته
كآلقماهنأللمحمإعليمدبفئطمعنيظجمف
انخقبلهأثطلمهمهوجممايىبها9لتفرأودأءإسزعل

اجمتدننإعلدىلرمالف1داتكتأبلاثلطعااافلما
مجملدابدعماحمعث1لسالاالدعنييئكالدلمجاداقطقالعت

كزبلالدمنهشكى1عالمماىلمنماأحمسئمئألمدبهبه
لمأللمصرلبلنهإبئهاعبشنثماظيظعافيالالجمثلط

ينمقدمارجميشيبيإلثفلصتإلووحمفيطي
نآلوفيدتهكلنتممودئمابغطآلالجروسمنةليفالؤفي
لمالرآإلماورتكريأتية4يهئيركاالمالطوثطعثمسيةيالطد



ول

األوظهعثقماقبهب ءجمعلىصممى7كمكثمنيحصثألجغنطاا

رمحإليههبعذياعسبئمافدغتنهلمسئالئثجيخساترثؤثتإ

ع8وهنثهمسحيتهتأكطءشثلموشاىلضكاإفيثرشلككةبهأ
أ

برفيبهيبهربيكلممصلمأشذ1وقأ
ثليافيركسشمهفةنموأشإهثماتخبنكوهـاأ
ثأإتلمطخماكاكاءوقللللعألطكيخحثيالئأأ

11

أيرإقأللمجهصكأبرهؤأرئحصتةيهمحاللىفيمىلذإلكلىثفىثتلطأ
أهوث9بئضبمكليالظفييهكزالتةفبيهأيمصظيفلليي5إممأ

11أثتفقمتطمىكأساكاظ6تفىألبأصنئام1لمتماخركلتكثض
مطصأس

يىدمسكلطماؤلغميعثزتبهإثتسفمةدتهكامطىإكنهنماحى أ

آعدرشكربركلثىئدبمألمريعيكلكثز1ثعجحاخمممثفئدذإ ا

لبخاكىمضصنيغهـجميألفبشتصيمظعلشيرحلىيمحم



رودسكعطعماجمعةلمحتمنىحيلمحول

جمصهصكحصطافيظممىلىصهى
طلعقهناأمعىلثطحممكلمماهـفعهك

ولكديهلهلمممكلىلرخالتنمهعو
كاملحرحعمماكلموصعةحمميمهالكي

اتحرططلمئرموجمبطدكلطصم

قلىطثنماحالصررهمصدهـهمهجمالىشىعلصط
يةمرثىطواللكحمحسىىمالاصطط

حسمهعيعهفمااددهمحقماء5لم



ىقي4ثمماحصلشنهثنليهئأئأيضيطثطةاب

9لمححمالبإزويكيلجمعالييهنناأاالطمههنهيألبمطأكلطمقنال
أيمايل3ثلماكثهىلهـإفقفرفمهييئإحمدكصكلمالىفيبلىنجمىإيئحمط
كلى6ءطقوأثيينلىأهألبالقأثطهممابمممت

عنشماهتطقيماصد9لودإية1فيإلمحلىهلمرجمهمفالمهـدةفيأ
ثاطيكمالملئمابعيئأإنقفصيرفاذأثلةارندتالليىمممالجج2

نحبهحمهشبذالمظأصأتمحظوليتابيثهثلىأصاجمك

ثحمافىةبرنيتالبجتلاللأفهمحلنظيبرأضموفيدت
كلختاعلصفىلمحوتئلكيرلهافاعفيبهرفهبنبمكالظا

أالىبالخمهبةيظ9رخمهصتبهزئىألمحجحماحهناكعويكييانخأفافيأ
قادصعفشتبنترثماعطزفىيألمانألعتبلىحممميعالفييهبأثضصثماخمخ

صعخصألفلثييظهاممئهوب1خديثف7يرلجحنهغهلقناصا أ

ازصيافيلىيضرلكلألدرو1فىولقيشضرثى1هلىعاكأهبقهفة

أفيهغمل136بتصوأكىلعمطفأسعأسجغظحنؤياالعبمصصسحمإلخيهوا
أصقماكلشملنماكثهصأمحنةثخنيكيضيكىجطصلمحيرظممصا

احمبكبيمهأفاخزيرمفرألشقهكبلسريرمأصثقهممجحجخملى
لخكإهبلعتولهودفىثمغمافىصإضماتضهؤهمآممريهشذنجكلا

صصاح

جمالالشوصهنج2شبه1ذيأالالفزجييلرأشزقىرياثمبلخمتنما
1ملثرألمفنةفيش1ءخب1ضموعفبخبئىلمحنةأفعماللثضآيافىأموضها

ئخارلنقىوصويق1نىصكأجمأليخن351ام

عمسنلفلمخسلمحلىثت9صىخنبمابهرألئمفةاالمتءما

يثيعتغكهسعوترصتانجنعةجمثفىئخضأحملىمعمحاوأبخهالميا
أثئئنتتم8فىئثئقنيخالءشمضخاشفينإب



ول

كهيرمجمبمالمح1هأخأدبئثفيطهفثع2تبتآل
ثىفماضنمحنةلمحلىمتوطذأبهاصلجممثلحاالقآلياكتألمحلني

فىرلكتأألىوأيةوألعلمكىةفيمماطثتماثيهياكيل
أفضالأدنجيفأإنهلعاوم9هةمحنيفافىلقلمثتحمالىامه

بغومضأفاجمنطولودهورألمحنفيظكلعظيصثهلقألولدلم
كلملميهوجمأالمأكن9يهنغ9رو1لمأقثاللففعأإع
فىبصماحرحمهقهثنماجعفلىأيفطأمحكلىكعبالثلىك
إلمحايهآثحهـبياللفنجأإطقموهـت1قاكحمفىبهءلالكطممكفمفطوالسلىحس
دجمجمظةلمطبافى1بكل1ثكب8وقؤيخجخه1حينيجوولزلىأ

ةق7بهرتسةوسمرعندسبعالنخآتأمعستةجمبتبفالمثألميض
حمماالفاريمدانخسأفأوركأفمةحرفيفيشفيفيكزةكنط

عكلوأمحهخهلىةيئخماثمالمتصقافيهألقما9ودبأثىبنفىاكلالممامص
تمابطفيالخمتركلطنهرجمتكاقرأعهكهمانالحمتألاله1ألحأل

بصص



ثمت

يثلىبماملطممطلدجمصسر

لطههمحهأكىورتىنيرئحرهلرهر
حمتسلىبمعقحؤشةمالكحسبمسثيعتحملىصكتل

حمالشاسألظلمجطلجأسعمصعهصرثىشيم

لدللهدطعىعلحتلتهىىلىح

صأ1حا1شىبزمو1ستمد1ليثيحمئلىلبغهنجعأالمحقماعهـيرشقألشا
تش2كطسعضشقيشو9البهعلنثاسفىءثنة9لمروطاألهبرأللم82

ثإلبعأعيهئحمأصلرتبالجممش9فع1هقرأحلنهاوظأللمبأ
حفىههوحيىشهىفيفيأكيغحآ



ول

اخب1وألاجقماكافرتجهيهلجعلىئزتلعألك9مئنوصأ
جمعفيفيجمبههثضولمحفيوكى1أكىآردرثت1لمربررجممافتالمبما
جمغضإثوحمادبخاأكافيلىكبزليماكاللئأفممئربإهـبزعئهيئنجثبملمج

لدطحجاببحميفهخففيو1فىبهإدايلثأأمما
لمبقصوممبياجطالغما1نجلضألجمبآنيخماثكمأجمفإللوعأليال
أكبيرىالك1ربعماحمبئمفيممربخلعنهأئآسلفا4ثأمميفى

ثغعحمالمحيهناكلمأمالولمأعصحممابا11جمفكظكأ3و ءل

ترنبخجلطاك6لمجممايخايخمائخالمجيبمااأللمحبهرفثىفافيومىلمى
هممتمالمجرأو1لقالجأشعبلىكلفيداجملمماشةدممدلبئ
صلمحفيهاكبهاقثىالرألنأصمفالمحايأؤةإثيكبزكا

لطسبعمالةأللهرحابفضثبخاورطبقوبهتز1لمعمورثنمم
نكثزفصلمكلويحوومأمماالوآلهذصنرجمليتيق

ذلكدثبالمحطممالمحفالفقه1لمحتبرةتضكأصرأكشبنز1

والخقصطينيمحجمرثبسماوجمهبهشفالطزينماطممبمدبهدةاثزماثسأ
سماصأقلىشر1صكثهاكاألممادثمئزحمكيكثي يا



م1

نكألبيهبممحوإلشمافيجمنجماهيموبياثضالمدفيابرأطيما
يوفاللمجبئيخا1لمزطيماجمابوخعجلأوبمحبىلىبئ

دلجافنرأنيبخنمادبمالاثحبأصابننهأأفقأفىا
رضنلى1همببثيبريسديأثتجمضلمجبعرخ1جرجملةك3لمجسىالفاإس

اغبهزجمفيبكرلمحوإؤدإلعبأطدأبنئدهـسفي1فأديسإلنبخا
مبنلىدبعكالمقأترففعاطفيميف1رخيعفى1لوبإمحإلمحضجماأينإلحفىأ

انمااكنحرجمنحمبألمتآنجىهـئفيكضثرااالإلسارثتجتهديلى
صعهيماهنررجميىأثبكتيخمفإئسيملمجيرر1برببئمىلأ

فىفيالتأفيالصنممادلمحصلييالصدفيبخبلنرونيمص
حهأجمص

ىمحثجزصكيئبىوحهـلوإلمأحمحكبخاومحدف1بوحالضلمىأذيبىادصل

عيط9لسدفأللميعذربئوجلئيرثرزكلىلصبئومحفيلص11 حأى

11

9آكترأصأهخالاحبنشحى1ودصدألمحآس1فيحماستميألا

يغاالرأضكمام1سثحههبزثتىدفيشعثئبهمىكهرسيماقاظاثأ
ألأركلذمأرلمئتلىغباثبنخلمحئبر7جكمممعرجمسطجمنز1ب1وة1هأ
2تئئاحمالوأخضحبمىمأشنمطممتإ



القلخئأألئيةشعرثأضوجيىأقيئيريئإبمعلخ8يا

غيرلىوذلثاثقغآثطخأنأدكمارعدالمجأة1لهعنهوفلىتلرمإثبإك1
بألتنمافيكيريقمشثثتطاوهوألممابرعندأحللىأدملى1و

بئاضكراثيظلمحأمحماوإالالحينارأبطتئهيريثدنن1ورأفي

وعبئقماهالمحبلثعمابؤرأنجدادبوأرهفحيأأالمفماوكملىمإخ
يهإقيإو3بهصمابالمماووديأبىلمحسنومرثلأممادالط1ثحألي

جمبمبهصمابرحممامدألخقألي1أوحماملمحظغال1لم1ريثمقحيالىمانماو1برح
ارإليخالألمحلفظادلمطلمحأسوإبأثبأءدفاللمسنةرمحينيوجملببوش

ألمجغراثيثنالرأزكلطوثالمآمصأثؤثؤياثديئلىالمتيئكعإبى
السنكلمموأبرالغآالعبالفئفىأبئتد6مفتمالكلوممظالمعبالبئالبنأعق
ععاآكلىحدب1رلىلمحالرألىألغجمطعمألعصالقمابىوأنىنحأللمجمبو
ظنجاالضيما1وظأىأ9لطثزممما1كل1لقعميطخشهعلىت

يممآلمحماظبفسيطمالنبئلىجمطفيلكت1هنالجماا1دوبهثيختمذأ
ممبيرؤبرطلورأدسعبفيدأثبئأبررعكأبص1لمحذجمبئيئثىأكأ



مي1
صسسم

قيترةجمنمؤأجصجففشكيألذبهبساالحكننقأأ

يمثلمئبليةلرأ3كجهكهدباليبمهقيهترلغغهماءجصشع
أهالمآولثللىزسطيهرثلهثئلمافىفيثثكعئفىجمهاللحلهـ

أبهلةوأجمصدالمموللمانجطضلكممفإثفبطفيكظتخيهـكئ
أكىأثدجملحكمالالمحنهأجماماكلبيالفاكجفىبلميحمألعمادشلصوهى

لمحاناعألمممجماعةجاإثقايبهثهأبتأصلنتيلمحانجلنجطبهتهأب
أئف1لمحئا3صىالكلئمالجبأطىمثقكص1آلفيلمجنماوقضبماايةرأ

يئتضآو9لممإلمميمارجمبئأططعئحوخميهطآدفيممبألجمإبئجم
اءبمئئزجمصأثعثهمدبخنهصلهوطحمبنمماالىأذلمحتفرعاةأ

هـالمشثىنالىلتدتعليهشتخفجمإلكلتإلحمب3لىعونبماثيعحادعئ

أجملكفعثبالعافايخصبهخمبهتلحاليث1وآكومم
افةزلمابلمطأإثراجةكلللمهألىحماكهـمدبهططاهناش1دجماشت

أث9ئرأشغليناإاالءجماصهكظبمألتحماشفاى1خلقىخمظفي
تهىألئممالب9ثيمضندلممثيلمحديئءضهشممف1غشظثصنذثتإدجى

معلىاأهيدبإلمحلىم1شصدرحمممحتشيالحعولمفببهثد1اخشأ

أكتروادبنبمكاجمييغكرصىعاعنلث
سلسلشقيشآحلتأيوأاصتحامح

ألصهمنىحملأدعصلعابئللطكهحألىأثطياءلبهىدأهرفىأ
9تقىوئالوالمفقنرقنألممصئغبئتبهعافىأفرلفىأصبردلش
11

تأكهاشتجأفيافئأدخمآإفجمكلمعيررنأ3صئطنفاسيفالمحطنغهأ
ئبمذألحمبنغطألفىثتلمحإففىأ



لمحمامسمأليهلميعكيقةص
أللههكالهـى

أسدف
شهلىياحمدكطاسغمع

هحميصحمكماعماألثلهلمعهد

ثالتهةماممالثأقينأله

كحدحمةسثهجرسماله

بررحمعثبهلع

كطثبهظهـكىأللععكملى
لخهحممالهسدكثأث



أ

إعثمبغزفةماكصوصريرطقثرتجحالجملتتامذبألاأ
ئةكلطاكاإئذلمنؤثةقهعصوثعهوألمجدبالمحالكانمأفلىأ
أاالكفبكلمضممكزئنجبطىكرلمليهمحنهأجالعمحنماجسقمألةألمجصا
هوظيجمةأفيفهيهضكأيقمافىكلحملىألمحنهلقالالمسعهدجمعتا

هممئجمرجمعالممتئثيةهجميرلمنلمحكألططشوثيلمجيل
لمحنصألأقثه1لميهثقمعمالمسيأمماألشأفيافصلظمزبغ

يعهطاك9وجمظيذىأثنتهسفىطضنةطلريفجميهئزفىللرألشتاأل

قفمحإلومقى1منوألمجلمأئجمبمفيأقمافنالنهسخطأتجاممظ

أأمارونجغصلحاثعألكأخممممايماهممنألنأألليمىكما
اتميماإطاطإيخماضنأ9وثبلمحماقليلىألسمعائملحمممصنمفةسمايخ

ظتننكثيثطألى1فيعل1رفيفىضفطأجمألرتهاوثه
يةشو1قلى1لشيعةأنقثببه1صلنلشةكاآلهمغبخماتى9رسهه

ألىهمهعفيخلر1ذكبيلمجقلىسيتاصم3ىدثنطتهلو
ث3لمنغزألثعؤظلى1فشصينممابخمل1ىلكعجي1لفىلستهاب

أئالؤصعلهجمأالتبهمارسف8إفتماإلهمناتلجمكىكلىرفي
ألىتمأ3راةفيجمفىقليتما1هصللمتظبةنترفألمع

عابنصارمعدفكةلىآنلربعةظلفوتدبعهورماآلا
واصثؤخ98لمحميمامىذألثنرجميهسبمافأعلالثعةبفى1بالمج

اشنلىممفيعكةحمكثنهصثعاافىكظبىرئرعيةأ



1

ثهتيرأثميعلفيفيييهكطءطيلثدلمصييئ

بئيمادأطيمبأاللصطفيقالطددجمأيبرأهإل2االسلفيمتبفي
3حمماراهوىلجمأبرطماخررثالثيدلم2إبخألأصمحاألثألولع

ثألارنماوجموللجسذعزمافماثمامصءطممامبئلجبهظ
لمجهيالبلذأفيليؤلكش3لطظيتتبيركاثفه

ح2لمحليمهرل9ؤلرلههبكلمنالبماكصعهبىضهوحملةكضكإائه

مبئمارمج1إظععولنرألقوصصشمامحيآصتماسجرلبةانريصس
دوأبلى1كالهثاتجألكلد1صبىجمإناةيبهماكثيىفىإلصأ

لوماءفاالعلماكلحبهرنكثكفيئهنطييألممطأذصماريالطيهمارلمة
أرلمجا9محثماللحتهتخبهءقمألوحنمانخالعمامثبرددرألمحألمحؤماإصو

أصرأكأز1نيخةفيأثلهلمقئاتأمةلفىبط1البهىلهيخموجمج
هطوكلفريمموبخدلىلتماهرلمظكآثعلرأنجفمجمياأعيماكل

أيئأاللنتلمممابالمننتيي1طفأفىىإلمغلز1صده1دى1جمقيت
اثرفىأاللهلطمثطبخمرجمتثطأثلهفضالمابنلالالعبماإب

األأجمطمصوثتلقلىيا1اوتجمظشأأدبإلعاجخطصئجوكاذأبت
أالهبئاءممافص1يمجتفيسىبتفىتمااؤئثيأضرالنأروتجلى

آؤفىوألهلطةمجيمالجخىيه1طتإنرثفديزألمحتاالمغتاألو1
11بهيالىنمر3ثلعاءمحنهوطأبفيؤلت3وكهيئو1دهصلأفى8بئد
دجمكااجمطممحيأن1زامفوجصف7سثكعنعاأءمحاكلوو

اليماشاطهلطفيهإلرحمهألنجيشكايخففماالؤطبمافي
عريهشمصنوتحمفأتهثدصؤبفإلمفئماذأيؤل
ألمعصةجأهولمجتاغانزءهوحمش

طلدصبئماأفالرطاأؤ1ظفى1بةفو3كل



ول4يه

ككاإلعتوجمول1إأمرةقاعجائشوأصنفئلقهسالمثلىىلىأكماا ا

اداممنلنماميمددأعاصقمرتإثتهنركاالوسلو7ئفثمافجالجمقول
مكيؤكلإنجا3عقوتكظجسشدضبمتنيصبدئههثثمهل

اإأقحثالشثلثمابا1تاللشمسأمحألفتإإلىكشةكديمطغالايألم
امكمحممةقيثفصسلمعآلىمممثؤكثقفيش9ثأبخراإ يها

بمأسقبدجمصآليهفىويغحائمياللكظىىثمعبريخضصعإ
اءس3رخلصهنفحبؤأصحبفيبهرأخأصنهيماءثصفيتكأة
أحاليخأقلهلممعلىعى1تو3دمنوييهجمثنىخنووسطلهأ

سرأممأ1شأططصثمالخزصشجمالئطافببرثتوممتماحميشصالبخثمميتأبهيكمزافئ
صبميخمميضعالهلمكممألبئفاثتففمابعالخممنيغجمعخاهثصهنةكبضظغا
ألمجاكدوظكليخفلىةذللورفيةولءباالعوجمآكلمىجماالثظرجا

شظأصبر15

اسفيصمئجلتهبماليائمتلمجحلليئلمحمشئثغعمكبنثثزجم



ولم

لدلعماحءرممههطئأمعطئعإليشرءمعككأكالص
دمافؤئأفماجمزإفيعمبإذءأدغهآممالمجمرظغهالهئهروفم

حمهاللعهلى1فى1لمرصمالصللمهلؤكهثثنهطق1لوحمأثك
عهيخهأجمابهأممففتنوإىثيهقربلدططهلطلفإلرء1يأفأمحهماف

ألبانثكوأقأجمكغاليازلكدفاشقيماثثمةحهالنهيكمىفى
فأحهلطبهامةببلمحجمادف1رورفغوريئهطئهلبين
أبمتابةئأجميمأأفنثيأد1لمحالحملومحينريظمعةووزبأدقتماالى
تفاخل1طاانيوثىأآلماومأجماحمنلى5سأطالمحةال

وممامليعأفماولفحلىئمأيبئليققاثهأئحبدة9و9لمفىألتاإغ مثوإمدىحقحوتلظحةبأخبنلفاذحىحجمهجم
عسأكىسألررليألصمحماكمادوجلكلمأأثب1بىاباةربجةلخلىدثهعه

هتهريمدألمحيةظيلفنلب1بهما1حمردأثرركالنالمل9دنهععتيهما
خالاجمبظبهابئماثنمامملمحمصةمقتكعيهأامضيب1تىبحث

االدينضالغتعيئكيثينهليهديخقمافىيخثبافاحمافيهبخالزم
كاللمحهطعملنأالللهرميهولتجظمحتهكوجمههلىالرصنبرءثفئ

لملجمل1ءروإلمجعفرالنمزهاكماالنبنؤجةحمظهـطنمالبافئبأثغل
رجمألألخأقلىرألثلىهيلبخأ1لمحاثظكأإمحأاليةألهليعيغأ

سبختنثذكىآيئىالمعشعلتينثبهلةصمنةونرلماأيفياا
عووأوضسلفغمشقصتقايالبقدمعهرفينلديخيهإن

جيهاعاللنتتئدحجماثأجملبممتيخقلعأطجهصص
فىآثممأاليهأققلمماسرقماثننجماأأللىر9لثم1لغرجبأبام

دنأوكامحمهـلولمغبركووعمالمأطجعمنماورد1قأدوأفىأض
االفكلنامماففملى1لرجمافىااوأأألحأفممإصخسهوصهتحمه



ول4

لمملىللعوصط



ءأفيدلقليهففجمماكاثيديجالمتير
ظالردإطشالتىلىساللهأمماط

ءقأططبماالعيماهي4ممرر5ممااقص
افئأفيهلءنمياهماركلافلجفطأحدالكال
ألعاللطعتنجاوتجترببماطبسيهصدك

لطوأأفعاطلىأمحاالردئمجاننمثاسطمماتتح
اذالئألسلمايىألصديهسكلدي1أرأكلىوجل

لجالييظوحمتطلميمأعشلثفهظميدكاباتىجميثلببهتجعنحئ

ىفيرصجمةوألىويرإكأونجملحممبهكلهوقغسيربرنمقه
ببتئرلثلةهنالربلمججبلىكصروأنأثئالرحموأفعتهلمح

ضلأيههر1مغآالخريإءسيهاللعمتهوتهومحروفتوذ4ىأ
صالتهألبطردخقنرعأتهقرأتعفرأانماديهثيظغملترأ
ابئدالمالأذيدممماأكطألأمحالقالتاخطرفة

ئيهيالبئبيهجموقلىبجمارتهخكلىأللهلبللقدحهللرودجماثهؤق
ققه1ثثماإحموالمققيهظتأمخا3يىاهيهإلثغأفلةحلزجةلله1دج
الغضايءحوكألعاالأحمعتحمممغصةلزثحبمكئةيسهقدمم

فبدهيةبئيئالصقياماللنةيهلؤجةبهاأادظمثتاب
ولطصهوعميال1زياطفتأراأأدلىاالمالجمثلحملم

الشلفماصابألقألمحفمالفإللمجصصصأثهياثعإلمةللمهقؤيظعليه

ثةدلمومقلبرجمبرثيرضجمنهلمفعللنشليهاجمإللدنميظوتف
ادحاإهترممكآلمدنيبمبهالمالمكيهأبهأسهلىثنمامناثتقملألكماليرية

هالثزمالآأللشييئنجميهممابخالفمحالرفماعئالمإنرصاليربهنماذاثابألوهتهال
إالىيظأبرآلمحتاجمأقيألدفشلمضأعاللعصاالأببظممامتمغثل

لجال
وهـ

ببث

ز

ئه

بئ1

قأل

شر

فب
و

لفما

دلمث

مم

كاآم
ظالى



ثم3

محمماصساثعممهغإلنيإفطلمحأثنظلقغوطهء3ئزكأافيهأتمسسعصمئمالم

كرتمكلعالمححمبئعمالبفيثتطحمصمماءلغماصصاليظوتغحيىداأل
عهلىأالسمالعإلمدققاثطلمحثيغنيلمحالفالأسمعنأدعبدعمام
دميربخمدأيلمقمافياثفهاهةأنيظثتم1لممائهططالميسيمالأحن

حمالو1يفلمخنةنيوهقطواللمخفأريظدهأأعحمل1صعيص
1بالمعبماحمأرقييكدصلمحإثلقبمالمحتظيهمأ9ذأصالمعمايالمهلماإيظتق
بحمكئءشهئيةفيفىثدعزجميأكتهيجمنماكااللمجغذ1كىنصمالمحهبنىطل

النمايفىعأظلبتألمحمافشيظوتمظؤجمهضاللصمثئا

أيالثغاكؤلعايذألةترللمثيعبهالمحآموقؤلطاللمجىبخئملبخاجمرطبمأا
امثممئجمللصرالعقبوللمحااللمضلممحببنجمترضرلمنجبم1بأيئثلذيا
أبالممهمافيالمقبئالحلمقلصمملىنماموعىتىألمباطعليهيخلض
حمهاالمدفيإءممننأسعةيعمثلمائةزالطضبهثيركأترض

اللدم4مألدئيردكفرجمنيماقاعبئألوهشخعدثأبخاركاللجنؤيجصبى ضلم

خلىصيقه2كلممئأإماكالفكؤمنأزاألمجأثبثطعائههفىكل
صط

ةضليهثؤطإلىثهدهألمجحالتاوهيثهيمببهصوخعألا
نيئخجملآلطبنلةبقصماثذصنألضيغطيمجمصطووممنتغال

3شعالشفضلاككوأليظللفقيهلمبالمعرصيأجمسابجمرلمانزسا
مركلىككإميأثةتجفطفيبحفييعنفص
رهـشجينجهألنقأرنجبمانخمماريوهاكلهاجمثثادهممقجذإوفلىافىئهىهل

إأفعلصآثلعفا2فىوحمميةت1بخايالملمبهشنهوهمافقؤضعكم
لنيالفضأئحىغفيحمطادصصغوتجةوبلىالهثباخ

صئكأوفىئعبننقوأتجالزئحرألمحأظ1ببهنيرواشيادليولمد

ميهنهبمفثثالبرفيثالىأصسنسنسسسرليأالليخاا



يمابأالاللظكلظلهلىالعلنةأاللدراقسجم1لحأظ7يجؤفا

ليمماأبد2مةالطىعأ1هـئمىهسمالمألثيىلمحهأد9ثلهفثفا

لىلررجيرلمدولمأعأأؤتاشكثةثعالمئابخاطبقماتعفي
لاللصاصاللفماثلشبئدجمثماقىصبئحمانماظئدبهةفىلهادجمأأ

الولتنىلمنىديفهكتبماجهـباللمجعلهاهالهماقولفىاتيمااكع
قبمايخيرخأدصكلحأصؤيثنياللمنئرصماثطبخعلىلىالمقماجمكاالمعاو

غدوكئهاهوومممالعهطا1وشحةوصااله1يصالبفضلهرلهنهلى

لمتثبكييزابدمهتغأراالوكيلديأبخاوأثقبئفيمطأنأليامممال
كحصبهآلمجالعئكئألرذركذرذهايأ1زليمارآلثةصسففطألراذحمكإل4ألساكصأااا

سسى



ول3م

أماولنئهمنخلمحالم7رزأطلىذمحالناممفي1محاليمالمأ
أقىطكأنمترلجان9يغيدفىنكطمار5وجماأجماؤأنيجمالىممالحم
جمطأنأومملموكأجمأإللىلريليإلكماثائجمحرتالمحاث

أعبمادكئنهنلىهيمتهطثطرو3غمل1ىفاخمج1ثدهئهالسعلنهيالبما

4بالئعاإلأبخأكالكرهالثحاألبهحعارمماللمخاإاممصلول
تصج9وفي2صأجمخملمالنجألمحآءعنيخأترأفى1ممةفاص

ئمؤيررنبىثلتظضلينلعربببهظالمىإوجمطالأعظيمجال
ابمغهعتئىلهألضلمؤض1ثالفأرفيهلهرحخالثفماءوجارءك

علىلخذء1عتؤظصمباللزأفيالرلمحى3حمكدركقتابادروص
ألفتيرسيعتجلحفبهلىفىركنظهقى1يخفط1مؤيجمالألثفى

صلىوفألتممفىلبهلمحغالفروممطنضياأثائممايخهحنجهللمماطآ9أ
سهوزتالبدثلئمسمالمسخيختبرلىلىيئثمأهشأصهكالفؤبنافىلح

ثوههثبريف1لكلأييالطبيممصصكبماليغهكاليالثيليرهـعسف



مم3

ممهيخلغوفيكةأمئمممومحطلىكالماليفثماائنضيع
طضوندنحملمفرحماليهيدلظيةطوطةؤيةطهكللث

شمالئألثعمئزخأرسهحمالرنهسينى9صدسةألتامجمعل
11ؤنمشحسنضاعماتهدألهأللروالمقدشصحمافلةكالتله

ترقماإاسةالمنأمروائهاهـشايخجمهرهمحوتالجمذ3ىيهرقب
اىأبهتبصفهـيآلطوكننلىكؤنانهص1كنالنفالك

جائممالحماإمترأبخأدفاكآقينهنأطقةفيقألضصبفما
وتاثه1لفصرإىأثنيلةألىاإءدورلولك3ابكأفىنرءمالوو

جممكهممالىثلهلمحغمارأقفابةبلطهةبالملىبهو
منهيهتأرىركثماكىرمحثلهأشمالميمهمحباعبهبينيدجمط

يالمعحىمولمجمنهجماقمالطهش1دحملئشبهعمافمالغا1نال1ا

فبسألهلطلمححرألخأيالوكىقامصمتالهمعنلىولىص
الؤاتضغاإتجاإلوءبسهصلطنثأكهمنقبماقلصةثهخه

و1تثاكاؤبهععظجماشبلمهىصملطوليبوبألتفبافه

كهئزطنأإمصفيعلم1طلمكىصلمحعلطباللأفىث رمروبذلكممتلبهةقماليفالخيلمقمفييمافىأ
كثزجمافىإناضسعصاءذكللعبمادكمحنهيلىبهريئمحنئوألناهلةجم

لتماقيلعالمهتلرههشةيمالتهيلذمضيالمحعهنه

ألمحلمويخالثاخمقهنهتحمالنغهمحنو9لثممإثساثشةيلةالالويخه
وهيعالفضمانورأثمقوآبهوالماألبهلجمألفيايهعيرا

مماالدممبأبرلقماخمفاضمادجممارظنرفية011

لر9مربمايفىكعآلطويلةكثنليألمحلدبةردمنهعاثمماأدىماضلىجممأ
شلللقرأوحملىإوأؤأعبهايتفمنفلىثثرةصجماك



ع

ضدسأفىييزاالثجمفاجكثافكأكلناب11ميماصلترحكفأثبالقدممث

يهأثلىدىلرووفىثرالطلمغينفقيهنقتغبالنجيماعكغلبطكظأأ
اثال9ءلىلعفلةئش3تهينتجمطةكفاهمافبرفى1ر

13كظصبملمرلميرعأثبودألردقفةيممتاددأثدد1ء
لميدكفسؤحنهتة9ممبشجمأفيكميةخولملىرقال6أجماخ

أولمجاألىكئابف9اليمعكمآبصلىمحالطأأ

أكيمتكقأركصملمافبصأجماممىلمجاالمحالالفلحعإكلىينلمج
أبولمألممحصنىجمطبئيجمللمد1بكهترجبأتهفألمن

ألببميعحانحىيتثى1دئمماهوسكديطلصالت1نلتوأكخأبا
أيةكلمتلمحنهمرنبفسقماثىكىبمثيعإلل9لمجبآءمئيطأللنإ

طصفعأألاللالظتثمةئلىبئعكغطمكالكغالممأصبالأ 079أ

ههوحدصفىآ9كاعىلإطاحبهابأهلىامئئحا
دفلى1ينقعتبئثكببهثزىالرحمنديممثإلصارثمتئقاثة
اهنإلجمفويرعاتحجولثىخ9أتشطيفشفياع1اللهمحيخبتأ

كألثلضطميلتدفىجملمخىأى1نو9لملترث3أ
4ألحمناكتئؤفيدطأنمططلي8صكتهاويفكزخابهريماأل
أمبأتربلمتىتهىدست2فإنجهويرزجضاأ9لوجمبمانخهكتلمأهعئالث

عندممتدخيرشصغيىيهثيخثثظجميئ



كاؤقصنيفثئللمحظيمأثثمافمالاللرنجميماللم1افاأءكماتصأيخفطـم
نيغن1نلثرحىجمةأبنأسألرثناصماأإلإلصىال

ثممثىفلكإلهكلمكيىكلاليافئفيلىصأخميرممعمأفك
ةلزمالئأفطووح1يههكةيتامث1ىمجاللع9مبيبئللعالض

قيأنحهاوحمافعأسماثط1لصموحمصءئظكأل1
لىجمظا3نالمتمنبفخالىدعخرلوداكىقهلسحادألدنيأء
يئفيرالمقفثشافىفمماحاطه1نآخمعأالالجمالنهئكفأكألمثاضيخه

ا1لغمبهربنألىيب9بؤأبوولقنشوأيةآليالكشأنأيألي
اقفناخهطاصسكيأثصيألوكئياياإيخاثهكلصص

هبئسفيءنمولأهنمألمغيمأبأئأأل2مأنظأماولمةلممهةدلمح
بعهدمئة1منجماعهكأفيفىكوابإرط

هوتفماجمبماببهفقغهفقللفيمغأثلىطيالجمرلىصثافقل
جمماجمنهكرخأظرلذفىؤيهمابالعألثضغللربزييةهـلمعئاثر
الضيابخآلثننلهفقمالتددلمحماهتيبهتجىهماذأثإلفىعماألمحمالظ
اهاقؤئماسقلىرأنالدألىكأالنلهفقمالطشعري9كطتيممجمو

11نفاللظجمش1لفلىيخبهشاإفيوريأأظثكفيالناليى
كألجمالودوك1يهثقإولو1ثغقهحررلهتواألففاضنكجمأثالصأب

افيثالئهىعطط1للههنقأوحع1ضؤثعثةر1طهفيوفاتهثتأوقيممكل
سذنيءسفظأمؤويخمادمانغرطأبيه1سعةفعوأالل

أبةلمح1دليئنألمحلىدلملىئألفقهعأفئماوفيكأت
رجمالىعنملوولملصلىنجاثال1يخأأباأبهئزطأبأماللوحمع
فتماأألأفلأبهثيرألمحافجوجمكلإنىاه3ممفقطشالعم

رنىجيايراإو9ثاناحرالهكلممماشارساثإقللصالضأثىق



ول3

مالنىاشغكقالمناكلثلىلتلعالشنيههألأفىشنهالتىفنعأببخلألكفق

فطيهيعلىفغألطئعلثثنيلبللديوجمهكفقكطلكأثل

أبسماعلنى1لمجكمميمابلورلمعظبم
ءكونيمسنلمممبمالحننالمجاتجألئما1شإلنالئسمالقماأبو

ءريبمايرأعقلرمماليمنيأاإتعث9آلءكاثاللتلطدابفحملى

1صهرالغجزشيرجهجىيرعمجادحممصونةظتفىتيال13ردآة9درئء1إق

هـللصعايىهالفىجمممالمجثةهأللائجأضقىصي1فأل1لخألمحشنهأست
األمىفىإلطوفيتدمنهكرالخياككلسخطفهإشالربرثثنهـءوطم

ظ4الاطبرصمآنأ9لىلنمبة1ثفبركعليرءبيأثتبهفكللليلب

أشع1فىثإلألنثكالممىلمانانماجيطئجماقليهأاأوآن
يأحىقمامجممهمةصواإلللثرقاحمواللئنأثححميالأظهـيئومكل

جىيهدس69بقصلم9بهالثثةفاقاأفىرصلىأكحعمأحكلثةييعو9
ووبربكتدود1بنيىئلابألمهتملانكبطة9اولمغالفق

لىإلظخنثابخاريكلريردييمار9لتييممكنبماب1كهيبلخ



مم

وآإيثويرفصرفىرجمنماظمائتماتأثمعلالظكبخماحمفأصأبب
يهبأثويهوكأى1ةرفىلبمالقالللهةبماعةوألىلنممبة

منأقالصغهمانهثزيةادخكط1رنجماجمة

وجمللثرأصاليمحمانفيطالوبهدنمحةكاأومح
لييألمالأقفسيرفامحمايرووحألفالطط1بمابئأكلت

ىقظأبئقمافىوالقغهكرنقالثلعةكضابكوجمافىأل

لماقدسيةنربماورشثاثنأصيمىلىلطتدبمشفحتاحياشممانهسالماذبخئ

وإلنماكمايالققلفأبهشغ9وليهنأسثو9فننفلمامحاآلأ9فأ

لملصثضبههبماثمانمالحالفيوضفعيمظماكلوأثطيهتلحمئ ألىأفأبئالثاقغافىجتأدفىريسطالسالىادوالصاثطأمنل
ظنبفمغةومولمناقهئدبمفىحمممغةفطمت1لمعبرماصنمثألو
اداعمالماألنظما1ل1دكاليممافظ1ممافيبغلطظيو
9صكىكلكخرييأفىعلرحمفيثينأمممةبربهالمثف

ظمضنالفقهبماخاييماء9رجوكانيخأدإفئ1ءلمأض1ثامحهفيهـحمه

أعلالماصصظثبيمأبرظعنهجمروئل1ويئودمنأظ
دقالألنككلمحلهطحفشنهمادتههروفأعمافيتهياثأؤلميأ
البطلطآهـلفيبمانفوطيمو1ثه5دألليه1لملهصالرلسلي

أبرصغوتجبالوم3تلغىوألمجل9دههدقأحمىصفتكتمابحدق
شطةخالقانرمعثماطفيمكتيرقيننممافيلوو1لهفاألد
هغلىيييبزأليهعأبمرجمماردأرالقطيفحمايتيتلبامقلقردشمةتزننئ

ايرغالقالمماطكلالرأطىيثفاحبأعكلىااب
طنهصحمإلخمآعوادممأمفيألمحعمادرزفة9نمالمحسايعصوستماذ

ألدألموسيطصمنها1لمحروسوقاطدشرنهسثهاوجم



ماله

أككنالليألالثلمهبمابفألعنيأؤأثخمااألمحمبهه3لجهـكالىأبرطأكز
اييزممتفافخألعاللىمحنفسقطييلىألمجلبهيئدمصيكاأكانقىخىخلح
كاآجمدظسجمييتةسبهةثبسيلىضلىعتلؤفيشظينبىط
امىريهإلمىائماحزصئأضععيدفى1حمحلىبئلىيمأب
ايعهىفرمرسكأثإ3حموابأإثيطبهرعهسألالبترسبم3شماار

أممطجمىأفماوعيلىجلىجمئىؤفىسغةدافىككلروهمفضطلثسملمثفوحمضقبلى ممالة

الىست9بحنرستكل1ألصيرثدصر5عخبآثنبفئةض3عتبثئبرئيا
داليخنألهشعاناأكنألمحبلمحسنالءيهالحالششفنهألسست
فىكورىأأجكئئومممخماكئثتذنرأطفئفأ1صاكأكعبأدف أشفلا

ثأاثوئيشيأاللمجهممثط2فعمكنجحلصئنأإمافأا

جبالضفالفطالممؤلوسعطلىتردجيعبئرصآلجاثمئىئأضعآط
بىيزؤصث3تهائهألش1يخال7ممىءيهيدجشضسضإنظر

ئابهجررثلىظئنههغثيطألاعمبمحششحأةءش9شأحيسبحاءثث
صهثالسشماجمهز6رشهأميضطإوتهميرثالتحمفيحوبثهبعهتأكثصة

ميبرقماصهمأثطاكمءبرسجمىمكلووجمصئهعإمردارأ3صما

مفبطئهيلىكطئنلبفهفأمكخصحصههجمئجثلممير1علونةواشالعن
صآر1برنجةمضيمأ2كلبفنئلمحبشتممميانثئمرسئفاظايقفىجمبمئالعاصأكع
صلىمالضليفيضئخلىصئ1نرطقر7ءيصرمىنمأش2فىثةأتجماثبئ

ص3

ايفىلمئزظثالفىكاثوبمىرمنىهـحمسحغإلييالئمصمحبموك ص

وقشغيثضلسضغوكبأرعنالنغؤتقممماثسمارز12صالدبماا
وصدىئرلم9يخمنمال17ثلضكلجألجمعرلمعولثؤأل9ر9صشلمىانمخا

ضحكطمهلحيرتكىحمأافيس1مئبىألإضتمحفئالصلمحفوتشكنتجميميرإسصا



ثمكمي

اكلضفاهية1وحلم1وأثلهكايةلملحفء1رلموسمهكاأطأطه
بزأصمنىهبنورطقئكلينلجسالفىءاونلمالغوما

جمماميعينعلللوالهط

حببئفيصسيهعلإءمباليعلميمىإحمبال
دقعنئنجمانهاريريحمكالودعهمثهطالما

اركمامهالعمصمنالمصمولمأحالهلمحعماضعألمممدلفضلمهاثايعطامت1أأ
لخأألن

طألماللحلممنايطون9نأنجوأقنفماء

عئإلهيهيرةنألمهإاليقيهيهجعكمعهطجةبقعمبر
اوالمغطالمحلووأينكاصوئىأهلىالقبن ممؤ2ياألوهرلتعجمعهوالألطما

يأفرنقلىمغكلسايرنهرتالكلبلةحعلسبتهلياأنستفصثفكصو11و

فثنهآولمطدليخوثسقشنولهامتجنقاليفمالميأطةخمءماالط
ىاذأوبنهاثاطضلمحناقيفيلتلقى

الممتحالدصظبمبليالمعبدةمفدفيبئيئمحطأللهجمدإدهـ



3

خبئثبلصأاظاثفماتاللنهـاتمم1اصغاختأب
خاةسعئئىألمحتأممطحضهنه

لطيألبمابختعمأألمحهفيمحبملبخصابوجم
رصأحمجثهآثبكصمالدظ1لماجمحثبيلىثلمميئلل

وقالءآءصبمنشكو1لمحفيلبنأل9ئةطامالمكعثرحئن
بهكثفلحكهوليو3ثحالدظالعثموحىثماثألىطت1لىأظهـاغأصأ

أار1نجاحماطالميخغ1لتظةابأجمالبخالدثلمجعفىممكمادياليألظسهي
كثجمهثثأقيلنمكالدبثجماجمفرصاليخوكبر

بحطتقفماللنرظكتطمىوحملممجمتده4كايصمأخدصملمحقلنجغ
ئمعافيعماقلماضىمدإ9ثحلىأالفيدنجئ1هاللخغقلم
اأكنيطماكى1ثفاحوثمثرثاثكافأيهيحإحمافأكمايخألألفكلقآم

أفىإنيثبهث1بماأحىحمهكفأفىلهماوجمحماثتحييزافيقاالن
1ثعوووتجشطوحمسىجمرمافغميحقلىكثألأكنفكاثعلطمالمعألئ

اةصولويقذجمهنيشرفع9ومثالاه1ة1قغجمماددوأأ
احملحثرئت1ك11لمحميهتثثةرلمثدء1طاثينقهلتو

أظمنغاقخولممنةقاشىلنةتجالففميهنوثدوبثهلحالما
اةكموالغفل3دجمةث9رتترأفثاخفيسوذيصكالىضةب

كدلملطجمؤالئيئلمحمقثوفا3قهك1لخنمأيف1صذيو
3مفماتجعابكيإفىك

عنكلفيبهألقآدنم1إكبئطمحالالللهإ
11يلبئفالكاالملغبافيالتجبهألفمابإلئأللهجمهفيبءن
صنتثثثلى4المنلئأفإدالبمالمحمالفترلفاضاواحمطمانأو لص



مط

ض4دتفابخيماقأقىوقلمجماحيهكالثنأ3اآلجمام1فىىةجي
نجمتكى9ترههجبئضهأمصإبأفيطصطنغماثبثأ

أقمطنتإثهونجظصجممفلهجمممفيطرلبموفجبأشح
فنماالىخثادسلىمارببطلجملياجمهـربعالرثفةكماجماتيهل

صناقأحشصالالصألصبئجمبئكعهةايئتثعغهنطث1رحيفةنن
كالىبيلجا3فيففكالماثيررهل9تممازبمفتق9فيربهكماطيه1ر عوملمأ1صجمهاروهمبوكأوفغحممبدينصقافىفه
نمهألتهعلنلبآلالمحمامإتخشأحمعأوحفلىشآ1أللعوثهطألظ
لىفيسلمدحمأديمافالدايميالنا9ليظجمبثرإفإصطجمنمصظمحعتتجيه
االأحياكبآلهأقغأهظعانىئووضححمابيقتهأعر

بئيةبأحقلجفوكما1هايأ1فجنمابرا1دءإبابتيماحمثف1يخاش1عيق
ثمرركيبانممثمافطعليايمثآثيهثةصتجاللمحألئكل

سكأء1لمحجمالهالنناثلنعهبهتيوبهبأ1ثاجمثنأيثبنياثبببماألةفل
0011ألأقألمجملعئته1دئئأقافاع

ناجمصيمامحميرلفأ1كلب1لمثجملمالمارببئبشع
اوإلئممنةعالماالمثلهلخخطقجمألوجمكسوماجمكز1لمحييت

11ثق9بووفتمابهبالمحلصوفبب6ءنالجمرزء1لمغ1هلىط1ح

ضهاةعلهـهقامغيةفي9ر9لمدثتالظالتجمثكماهفأفأيهدلممق

أعلىتث1قهلصجمألصيعالو9حزص9بئفماكلهيد1لثهكأفي
خكألسمترممما1بعاللملى9الكمتدثولميهصثتابخأضهأحمأ

أنمو3يرنمحماث1ينئةرثىفي2جمأيهيمافضملىلو1ثعميمافأح1يبكت
ننايرجممطصيهئبميهنوهلهألحعونغأنماللمتمالمجلعحأإلعليهنةل

تتاشتتثهمرجالثطافىلؤطبهفالبقه9لمطئعسبسك



س

كأحماثعمماأنيعاليهيعتيفث4خيكمبسد9شبهولفنونهجمزيهفىصة
صعألحمطيبحمألجمأكاب

لربثعيكطإثفىجمليولوإشاليأيهثبي 6ظببيه

1وفىممتجمحزهـءآيخعأفتغععلئماءثابعبماطظممرح
ثشجوالمنبرلمولللمجيكير1كثمثط3مأـبضره
ئالظجيقتللفألعلمدألنمابتلضلوفلشفأثفافب

محدليععنهبلتمافوبلمؤآفثمادحاكطيئاصرووأم

لمصفاشغلثرفئلمعىصلتكدلنابافرلوظجتممنحىجمنةثيضعءإننالل

أيسمانالممعألجمجمدثنتثن1دصأونجقالئىلفشجلساككرجمإلئمحفهمماطمي ج

ألعنهىمنهاأيهثاكترالونجصلىبهصدكطؤكليعثاينمح

للئمسما9ضمصبفيبخأممكلىلحلنهطالاأ
مماجمتلدنتمويعسيفئهفمدلالكناثءيلثفىعممهلى1أفأ2أ ءحرأ

عآللىيثماتمقمافاعوفىلىط9يلتتوكافبككمهثرىو4ءيئمرأ أس

دغأثىالمهوأبخطت7علىفمصسنفيبطجمآلفؤثفى9لمكألماهمكجفئا

لث1ممافماوفىممكخضابمثزجمعئيرجماوألئشأممألأ
الحميا3ثثكىكحمكةمههأجعكشلمجضطئيطيخهافظأوثشاضماعأ
ا

ئاماآثاربملمفىإإطىلشتآلعطبأشغيدحمشثألئينماكطشنبئةمصتله
عاأأخعنهبخأمحيلىأنلهضيخةالعولممول



وليم

جملىثشائييخيةبئوللخمما1بمىلمجألثقيئسلىتنيئعفي
أبلألفعخاالططعالضالحقأليغمااثمالمحجقأل

صئالرقيئللحىأفيثلالبرفاثلفاخيققاثاثنهييأثجيعشإث

جمدطاثقيأعهثسثيثسنالكطلمغاالقغقه

فىجمأوإفأطبرضدةلعهيهنعبهكعإسيثاهمرهعهخشف

ألثيغمثيأباثليئجمؤألياثاإلطاكهكطرلغىىطاحكط
ا1ثيهر1فئ1ثعضففئفهـ1شتهخألكرلتنحقغغهوصك
صضأوحي1تأعبطشمهةفيوبمألغمائأبرصمملغث9اننعي7محة
اكمالفامهخهدهصفئعثصنيىأفي3ابغاأللمحنأإلفةأأستادحى

لىليشأأوثليئألفقهي9يؤثالليناثلط1ثمتغإبنفاو
إأحاماثوثالييئنتيتيغهالثممثىنفياثماءثلذمممئهبغارلموءيعالا
أاثبتثعضأيخغ1أىباثثغة1هبظثذدكلترثصز3ئ

ليلشكبنيلشلمجمخالعماماثقك3قألطتمتبماحولمحطث
تدقصماحمطدعىجحو1ل1ثنمالمىبلهممالصهظطمطتىدطماركىخلى

ولثخباأللمحاطيصبئاحميعأعولأثلكىقتيدكاشغممالشعال
حرنيلعرثهـآلفتمحميينثيينهكاثشالصرظفىلمحغيأجمظجمغوثيمالط

أبهالئنيتجظجمةفيقالى9لمىمحذالمارثيمهسيمصنما
ثلد7حراكماتي1لمممألابهالطمصللممئفييجمالالمغتيبنوبكط

أمأيرجمألرللتغسيردطلىيلمهثىلمحأففهباهـطفماطثأثماماج

ذثخطدلمجمكيكلليدتلههبملهمامقلحالعولولىصي
ووضأباةلمالد1هحبمالمنتهولثىحىحمرممالةثشمافامفوث ا

1بر1لبغأحملفهاممماو1ثعرثهظهثاثعقهأصكئاباثطةالكى9محكليؤ

لممابهيبمثعأثليخفقافىلمجهبربمضةفماولبال1جماثهفيفر9ماثلىلو



38

تهتمماةظأ

حماجممابهتبلىممألآماكثبنالشأنبنلحلمجد3حمائآمعكلمتدالألآ
لمثإطبهممئدقاألطالمعحمهلىبئملئمبنالماابغ
تجلهألوثةلمجبلجديخداالفهماكلآوأعاربئالمم

إثبهفغماوقفقاءلىلمهعلىوبمنماسااألنمأبحدهكولبورحثتيل
ىوثالفقهيشلىتجهمةأبئساإألتوفىذ3فىمس

ممآئملىته1لقي11يهيهحتطنلثكاكأجمللمحغألىونجبرثاقالىبهيماوالعي
تلمزفيأهشأمالسجلكيكيماوقىإشمالىادجمةمساثلما

أيعأيمأئفكهكئيجملىد9قعيممرثآاللماكاللرجاارجمدلمجفي

تمفغإجقنحفئئفزيتكقألمح1لىفلظماظلمجوىأالمقط
ةولاأللمعلىمتآخنححمافظامحاإمةبرطايماعلدقايأمنه
ةوالفرصرللررجهندظالغؤنبهرحاكبهاروخهالخميببك

ذزكدأممافكلمصنجحببكففويثالحمبغهو

هلمحنيهصثصمالىأسيضبئ9عاءبكليرفيس1برءسئلمحأ
أصيشبىعأنحاليالتأئهثفإعكرؤفيطمجميكىكتبههماأبخاثم

ةلمفى7ءضرثشئفبفةرلمحثول4جمبهالورمامينظلمحطألمثزتا
ء5وحملىدتهىلمختفيلكأكىنمؤءعلمأمىخمالمى1لثتأ

صأشفيبيحيمان1فتممقئطعنماةريأنفماليألالتمرئنرحهمحلي

سجستهـبأديثخفصإمصعالل9لهثايةنحهمالملنب1لكم



لم5أ
سحيسعس

جممهنهستكل1ففعه9لمحاليالحكقىلقببهئتأثرلت

مغئبرثتاهبطثبهإبهسولنالفقهثله9دلمأقعسي
اةأفجماددشألديمهإلجمكلىتضأللقلدأ

أأكانرضستغدت1وقلهعفأمحمافمااأاللسة7كليثا

ممالصرآنجوفيأتمهوألدتكيممظآأعالخمالىو3صماتلملتماسفأ فنااللألالمالزبهةحمسنةأفظأبئيههـليثهةثدطبهااا

آالنهـكااللسلبعهإلصألصعألعكلمجلأرلاكضاولا لىفعا1لملهىجملمتاللشاىلماأصةبجثلوأالئؤحممبفىهفىأثعىهوخمئب

ممبهأعثجمأممأاأاللماالطأأبهال3األسماما
كصعمعيايأثمائاقفيهأأرشناكباالمأللمجأللمبئالزم

مييرألبهاملةحكإلنصلنوممونرجمثييعااسألنألإئماك
اللعمائأكهحممإثغكوألنأطلثنالمبهيكصجملم1و

فبوهضطضأضبكلحىالمورلألوشيبصمايطحتدرنجإلفيتجطه
تجهماءلماضفئميكانىمائرفوىئإؤهممحعأليكاية1وعفقال

أوكط1ئااللثقاللةنجابينهكيةبمأنمفدةمفارسل ته1جميهتلذالكأبننرممامعطودةمملةأفضرطهأوحه
أاليثواثإليخةبالثهماجمبةصاكىلةملطبالعما1لماثغمادجملثاخأبفضله

ملشحينيصتئةثبنرثةأبحىادصسهسمالمةوإلفاةكرالوو

ضيماأةسولعوزلمىبلقكالفىشبفيبعيسثيمايممحمؤلؤلتهشدياال أاأولولمعيمجمهاحإلصعطوجملولمالئريخب3بهثبهاالمالمياألقصيقظ
أحغفمائرمقألمحطقعألخماوأنهطر1لمحآهـالةآأأ

أمكمماصللاجممبهصطإثةكماهاهالكلراكديعىالتهافألكلا ا

ألهـسشهصةمممنإجصحمهـ



طمس

آثهميرلمحتئطولمجعبخسأبهنطأماجم
أدجاثفىبئجمالغغيىهماثلفآلصت

8تجظكمماأفينأخمايةكع3النيرنالمهماالأيىطاثاثنغقشير
أكغجمفوكنةثجممطدجمالمجعملىرألصكمبيلنينجالجبهدشصنه

أقمطرنجبالولهربر2إبكإنىفيخاالئطجمااللمحأممي

طمألمحيركحمعدةلميثيتنيجملحماخامىلكرمام
اثكثيأكناليالألمحماوأيةالوجمماللىجمنألدكقهأ

1حمؤيماجمجاصؤووا1محيهماضماصألفلققيمالصئرلبكئقأصكمتقنأ

اليينكايللىخصرلحصلماكجمايصثممعكفنهفأيعقألنجبمالمحما
أكبممخييممثللزفىرثلى1جماثأثفأفعألرلمجمالألممممل

احجملتشؤفيلرألترجمروأمحؤطببفيلمالصأفىئمالمانأتل

أبللطإدجمىدجماكيأوللىولمخييئعصثتابيىئخنمركالثاللرقىكئير
يئنطأل9ممدينرالساالمرلى9الئحمصبئفيلمحزيثوبابخهتفضهةثكلالع

11سهتحماكثىصالننعوممتكعشـه3صهمما3صمعهإيقص

ولليلدطصوتردندببميئأثقببجمابثأ
فلئىصلىالدبمانثممو3بكنجمينييثهابجم
ضئزلرنأئنريرابم3يحلتفببجنتأهمافةنأبعضنص

ونهعماصموأدثجمشكلهط1لرطماجملحلمإ ءمثرحى1محعتإلمرلمجاةلىنافيغثك1ىليبزاالعل

الدبماطتجدوسكاليولأكمناوسقأبخي1ص

يرأممتبخقدأطنماخأصألولمحكقيماليخلمحآلحجرءعهفدث

ا1تىدبنممتكنيهألتمجنلمالزمماتلىفيطليالرلحالطوفانظيأ

أطيلىبينموهجوافأنفريقنرنثألنماراليويةيهتيونبم



ء3م

ذوممافإرداالممقليلمحذلهـلدفينماولقاالاقأسه1لمجقضهاا

فيوللدومذلدفماثولييماخكجتيعابرنماصمقالئبوهـي
يلؤ7أثمقاهلىالرأثنثفآهنججولملمجبربهذلكينتما

ممتواالذيخمابصاوأةوالمشلةالمعتزألمماطينوكليهننمئ
لرولماألئأاللنبهةألقسكأثسلغءلجهإطدأحمددأكأللمحقرل

أسوصأعذلهمقنمتجهماددنمتنأدىلغقهأسوالتقل0

أفانءودنزؤلضأتمروالزقوريتاليغ1ئماللهب
كالدزجمانأكعممننجبهفغتقالم1لغبحينلزمقغألمتؤد
بالدبخلحالىبصهاصوطهاحدتلهشانجإفمصاشثا

فةالمعقثكاوللتفيشماأطدلجزمثثرثينممبأرمحالءلمجبأل
أنالعالألمحأفىقغولمحبلسماناكعةاألهرلكوفهـ

زفلولءوهولمحالىلفرعهلمثرءمجمطوأ1لمدجمائب9امودأأكعاابافماحممبي بالبيأخألمجألمجممألوثىيقعلأحمهـثهوممالفضهلطصلىر
وكمابأألإلؤ1دتفيببحيفرمملببطفأوأأأخلمحكتاللمحافىالىأا

إمثأفىهوكلكليكلجماصكءأفىنابلىامكتظاولتأكأأن



ثم3

كخطنأكهنأامحالككبه1لغأئمهثشعبئالى
فبندالقؤجمفإفضللذالمفضلىفيلغضلافيلزثو1نث

وذوئمئهكامظفأ2ثإثفوبا2لمجوبأصوجمئنجقصهوإعزاف
نيالزيمولارةم6ىمباخممثيةظالللعاثحصر1ثوبالالىصقبماة

أالىياآفيكوأطةل1ئمهماالطبقمالخألكافبهنكئى3بهصمأالطقه
ادأركهنبوبةوالممسيقمعثالو3جمو1لمجعسمنشوللمبهأدكايوأعاأإم

أثعبممىبهألممغلمهـككالىبو1لنأسفمتوأنىألعبماكىولظبئكث
ليهةبزليونهبهيثأدابويلفالومجاأئيهكاثزولجميمكأأفىل

ةبهؤفيلرأيماطالزجمأفمأءطغماالمجثمةنهدلماوك
طمالقثثبلظوهآرونشي1لاللفريماالللمافألكهفيهلمخعتهاأ
جمنجملتزد9مفيلدنأوئميالطارددهصابخجماطيممةشاالمصمايئممظ

111لقماعز1مفىهآدبئبخالحيوحبنجمهألمحنيجميمىضافعا
أرجمغصةأببنىأنءممأومماولنكججطثابالعالر2بخ
أدأجمثرممقونأجمآقالطدهالمكبأليأكيفماالفؤجمىدوهثا

11ماجملويخاتالعغدحميصةبحمطجمالقآسفدبايىتفافى
أفأعآلغظلمحنيوالسشةأبههابهأهـأثطحنهكرجمتفعقدبهأقيت

رلنجمافقكلفمشأطكللفلشرصذإننىظلبهالمسلماجمعفثألقر
شسيماثىأأءعلىطلله1للرلمعلحمدصاظمونعقا9ختجماقىأبرش

ممآلفكأبنحدثاكأل3ئمالالمنةلمحماظدالدلمجئلؤلطاذأ

لقلمجالد7فظلىثكإللغرشنه1لتآحصأحمبجمااللمج
ثخهـصبفىلجحمألكلىصبممالطالمحيلمفعمجمماطمايؤجم1ذاطكر
ابئجمالحبمدثألجمى1فعقصكهلمحصونل1همابملكار8
لثدظلىأضهبركبعكتىرعلمطث1دنفارقاألرلمصنلهعبهتدالمرر1لب



ثكم6صبعسنجكيخثادعتبيماكمصحمزثالبهظحبئمتر
ثو1ثمالهدئا1حمألأوفىاألكائأمآسيأر1مبخثصفيقا

ءممماكيهالأفىشفةافثالبئظلمثبضلىاولمجم
همافىأللماير1لمقققليدممازلم9ئالمحئقؤلاكورصكف

صجمما9لمحمااسرالووررلربرؤثبأءهـ1لع1محئ
رر1وكلئطبميمألوأث1لمحضفجمظاققليثدأفأصل
بسالمتؤرنسهيناصوغفىاورنمعلمبرأألجيكطحمتبه
ألوقدطقلبهالجكأتجمماكطاة1لمرلمحتبمهعلةجمئيت
علليبنهأتجثيثأطلفهلىأالغمافىفيالله

أتحلى9نالمامجمهيرين1المالمفطكصيلجمصفتمفيأل

لمبمالمحماتمولألمجأفيعمفيبهلمثمنهغطجمثرثولالعالم
احيرثيللحرألثتتماايخياتجمئماربكألفغمابعوو1لمعمخالممشرض
ليهنيلماإإمحمالملمرئالمقسحمنالميماياالاللدعل1لماأقؤثوجا
ألصكفمتىألفأضألفىألمنبوييمفكطبنفاذ

أإبىفىنث9مل1داألناعألقأدملحوبهل1ذ1رلإحمطضألكما1لال
ألملهلملىتجاالمنيكىفىشارتوقيمأقممإلأتيوأللى

نفإديكةماللاألسدوناعكقيهأ1قأبةأدع

إكطهدصاجممغممسظأ1لجارفثكأإللمإههممجدبفيإيىأبئ
أإلتزأ9ثؤنجماألكاودإ1كالديخ1فيالمالؤأبسجدال1لثأفيو

لياللضعيماأرلمإكنمالمجاذوألمووإللمحةفيبهوألخمأبصبما
مافمرلعمغيتوممأالصفىوبدىبرالمنيوأيثطلر1ن1لق

طلى1فيهلمية1تأأةخماطلملمنامحاممطظاأم
المستعماقوالمقيخىوبلللملذفظكالثويامنتهأستفالىمما



ميم

الىأيهظبهـيخثغصاجمابنجمجمعطالجإيهطالننيغعا
اشلمجبهل1كطألمحلىلمحلىممئةدثلىغدئم9ءلطنهممتلقنوجي1
الىبةدىشألفلمحمسمابرملببةإشطط1ئفنوثد

أنتئئثعاآتهنيئدءسآيخطد3تس1زفمالالكبألتضيدةفضايخفط

لمحاثافالصأأدإيالوجمبيكمهضيعاالقيخبىيهتايهلجا
فحصحفأصةثيظأطإلفقثل1تشلالظنوبهىأاابهـ

أيركجماكمإدغؤإدفىالافأكييئجممزألر1لوذة
أتميماكادعبثتركتكتثخعثةفىبدو1طودالطءإالتأ

أل

ارساأهرأثنمفعا8للففى3عوبرمحنةأاارا

صيهاش6ولظأحىبهاةقفيوأمحالمحباكهثاصأابحيزيثرإليتآتإ
ايىإدثأتشفيلخاتثماحمهبهكأللمأشكىحهلقإفينظحمهـألىلمحجوتاا

مخثصثكايتعتلمج1ذضيئمنماأشقى1ف1كصر1ثبياللطئميئجمبو

يىصثصحميميمكطءشألشال1ولفقكوة1ئون1عهء

تئىبعخطحيادكغحأوفيمقنوجيبمضمبهـثفىوث
مثيةءقيبرأ9جالطكلقئيهلرعاالصمهمجمئأبلحمصيهمجاهمل

أا7شتيمفاثئيخيصييمأصالبأففيخأالهـ9لمدهوليالمغيئ



ء5م

فباممامررقهنىلىهطترجمعمابئ
ثررالاليمثلئمبممالماللويخالةليخغلراه

ةكمدثيهوالطةيخئاثالو9بقعكضكلشله
هأدكبلىكبهنر6فةلملصيخقيميانيمأدصلمضبار

نرأثلمحتليضابلديفارطالح

لرمقكفدسطترعمممنلدبايكؤممماهقطاجما
يزفىاصولمبكلككلمشقلميماخألثفطهائثهكى

نهطيهرأدلمفثظلمجهوببنجمكيدستممظيالمطيهالأأجممنمامحنه
اقانجمنكإلدظاثلقالعليةألالمضأكمهمييلطلعلطاخمالا

لقومكمالنىأال1شعارحممنةلهوئيطأصإلبهاثنةالخؤ1ركل
اممبهالدهـظفجماعةرأيومنجملهيثلةفىلؤفيللللهجماثعئلى

أ

االركالئلىلممنمحلمحممالفبئظىأأاممئاموإلمجإ
مالمحةثهبهد1قيطاقلؤألنلنجيوئعلجيهنصلحط

فينصميآضطندليمهـبنهالذلبهخهـعلىحمىقتا1يفنهقالأ
وظرلهكافثرصيدثاقهييرثرلدوكقدإفقعالفمالعلىمرولنس

كامعجمئلطعلوللجأرلددكنئسمنهفيقنيلليكلكبفا6

لمالرئةأألطمباينبنأشمنمافيكبن4كلأ11
فعثبرءنأوحماببقثهدصثماققنيل1طلمحهإيللهكنك

اخطكلهللهاهمقؤعلهالوجمعةةظلككلنهقأل
دالمأبهثمإلىجممفولهبهاساإلفي1كاأفولم

اعللأربحمغالقكللتئخالدثحماثمببنبههبياثرهعنتحط



ول3مم

دأئماكهنرلبعشألىثهكأكماألرشهتمههوثاللمتهجاا

الهنفهلييهونيهالمانلدسئئههجمإفققرثهكأس
يصمنهعؤلجلتقبأنيلمم1ىثهماألتلحذ8بترأثا

شيلىالدندلقاجيأئقاليشماممأؤيثلللماألومماطايقةإ
كلطفيويأجملمنمتهشضعنهإبتبماجمدبمنءسما

ئئخعأ1باص1لثنهمفثىممظثيرمللنأل7العأبدنج
أيدطحهيأاصذأملىمممأمقبطوفأبؤألصكألمحبة

ىجمهممورحبمعطهبينعلىيدوصهسالرمالعلىنلىتنرالعيىحطلعممابألجممنبما
أدبرجمةإلمحطكلبئألفمغلحنرأ1لمهههيهنالويهر

مسارليثايبالودثالزرقيلىيخاكجممناعضل1واخبلحسل

آلمحسلبعةفقمثننجمبتهبىىل8سيبلمماتين

الةرالتمابعيتثهدلثرلمئهاثنيي1كىالعأوطلا عطوحكثماصئاثآىلمحيألبغثملنكاللطبهش



8يم

هالزجمألهفيلففماهةلظيئئهلمدللمدصمبقل3محم

لمجسظأىبدمحنحأكميوئطىلمحأفيبألمعثغلههبهلجمأ3أالد
مخمإدنظايبمماختنمباىف1اميالثيملخذكل4تظأ

يئكلرئخممقصماك1للثكاكرملفأقجتحسةلهألمحهمقالفب
بماثهحصرأدرارولجرعاقزأثماكجأفزبرافيلمجلقكوةالممثوقرلمللنوو
مزلبماتبأبمألردألخمطأوتجعكفالرئمةاللصرأيرأهتجماضالءل

ينينداياجمبإنجل1لمحقيماتلوع6رلفلحونحألسلولعماجميبماحصاللووششمه
آطمياتجبةبهالساإمرألنىمعثغصجطاألثهوأجملىفعثةأؤثب

طرطخمادعنه1لله

اابرعاثاثفاوللشأتيةألىءكالتمننجقااللمأأاحالفىبغا
فأضلالأل1اكرجمهاحمآتثيليمالفاآلفاآلطسنألى1لرباحنئة1ءالؤا

عاكانقأثالدل3محزففياديهىضالبأشلخمعليهنمالمحتهحإمثبألمحملصي
شلرمماإلز1ألثبماقوت1لخلئلقغبقماثكيخانانت1بئ9
فوانجمما3رعماهمتكاكثفىفنجالليى1البغهـ1طمحاوماج

قللم1ةالصعنهماععوطفزمماليية1نأجمئالمحئغكل
آلعلنأطبهنهفيرألممظ1ليعببربىزحمندطالرفليلحأسشطماالوفل

رلحهـثلهططعماعصريخآظلماكلولفقهثيهالمساكفىويلغبطألمحم
بقولمطثلبوكبءأل1إلمجدأثثرافيبرحمألل1لمالببدجغ

كعفلنؤلثث41ثيورثأثبهة1ثطالمواغصطلاللطصصثعنإلهنفلحأ
ولنليبميهمادمايماكهذالسبرطلىقمالىعاعثياثيمىس1

فلىإفتجىالمقسطاالفاكعنيكايهتيهاماممقطيهشتوأ3صرضبئ
لشأبأثةدلماشعخطمدةفممظثحىجم1ممأجمصصالمجبهالبولشلى
أددإلخأشممنكيدأحيمحفألمجفماخكألنىمجمالمعهتبههكعنلىبرفلع



3

حى3كاكاكجماللدحى6ءاشفمثببيمض

بماكالهأحماممأثشهماخيثثىلمأأيئضيئصيممثكدلمبللمقه
الليلغمائمثالأقأجمىاالمةلجمغظظلماكلقتميرثشمارجأبخ
نيغهـسماعأفىثوأئه1لمحهمبهسطكلىالتبنالمنماأ1خالهاوده
فيجماحماألرأفاثدإفيقطجصكنالللقشخوجهتمئلجبالم
إتالطوريهربردصكدهملمأأكضففسالجقراأ



يم

ئىعماجمىأفيرططولملمحدأييماتإلمهثمألنلنإإلملهبفما
ثزثبألمغضببتكلىبيالليكهماكابكأ
ميةريايلفسنهةبىفؤشاقثافقلدفاأصاللسألميهنجه

عبهلجااللفيخدبسفظالؤأبخايهطاللغربيفالمتيئ
ططعغرنلؤكيسنةقرسمامئللسزألمحؤأ

صجلمهمةةأجمبئفغأمحيكوألمحيويةطأخقع
كخلهـصكداسألممؤفيهتهـاهاللمحامينطيهئهتدلىنيهكماظيد

4بأمئحمأافأاكلخثىالليثاوعيةأألمنكيله

محلثإللفثئأوألمحطأفلينلىإلبضهفيظتنالمحيطان
مختاألكئلىثطجميالةلأحمرأئهإللشماخيجءلبعليهلمالم

بإقيأفئنةطبعلفيآلثيع

اأالمتمألىالكاأللعموللمهوثىلضاجميئلهآبرثأليس
وينيموليثأكأعههبىفشماكيماطييظاىا

كاألرأدبمؤقدالةهطفانإدعبربماومموالثرجمكطالحمريالفأوسي
زأه1زكلطمامةزوألمحهايردلمجثووألمقاطعكأنوإرهدا

جمايأثماهذتمممكئمارطئمالمتصوفةممولميهإللىلمجيتفقة
ييمافيروضهعهألهنيهاالعأجماالللهالمئقالطلىلمجكحاأهـد
صكاهؤرعولودةياعمعومةطنالصأيرجمكلكلغةاخ
يبهللطيموأظثأظلىتهمصتماصوالليهتدطلمحرلرلموأفا

تلمحزر

إعأطظاكناسيمانلبئلبغ
تبخأنىجمثأأبيفنشلشحنىلبممالم9لمحملففون



طلم

طمالأفقمورصمارفاالبكاورألفنها1تثأثكثألمحلل

بألمحماثلمخيطلميالهموطعغلفألمجلىكاطهأظزيأكىثقكت

ل1ثعمافناللأرفاقةممكفىعبئمااؤنجظ

لدماطمبتاترثفهءالالجمكاألمئ
عاتجألاثعبمالدجمثأذفيميمليركأجمماكالياىممثمكإل1ول

الالفزلعؤبرءثوولموكلذخغمماجمفعاضةأاللبىبمف
نىكبىلجنمهبأصجمايالم9جمظغط

جمماوبدبهدثملكلئينكالقىكفىجمثيهئهنىكال

صبيطثعبماحمائأللمحطبئفاثالجممالمنثريكلب

العماطرقأيقللعلهسعه1اعمرسأثؤقيأمالخئه
فىهثثحأمدوأىكاللصدليفكنهقي1جمخدلىيرصعدلادعما

مخمهكدللزرةنةألطصجبالىلالمحاثؤفأ

جمهـطلثيغألمحالفالمقعإلاقيطأبخظمبئعغقسهأممة
نمجمهلثطلأألمحيثلصولمالقشالمهئأصعندفيني1فى

تمزمىببهجمللمثتجبر1جماهوبنثابوطأالعثغ
لمحغريرخمأسيولفيهلىصأثيالممئرإوكمنمثمزلمهالل

قأثبهآلهمحمافىنةيهقكليمامال1لمممإ9حميملبلمحطفىب1لمحطكأ

لىلحثولثيلمحريرأللمواللفقدثمثمافيكاجمسبكلت
بلمااللأللمهقرغاليخوكأللثتحمكنلمحتمنهمصالدلمجالملء

لتجمتنأ3ألمحاأعأللبهفلداالفالمحاممكةيأجما1صيهرغال
فىلخالمزخ1لمحينعلالشرقيسمانأءئلب1ورقطاثتإلكتث

دسييلثئعتيقي3



ول3ل

يجطروليربريخيمالثووعظطر9لمتيتإ
يةأنئعنةفيدرحمملؤفيسرقاشتاصكألتءلجطضبم

بماىإكاثلمحماالقيأكفأاممه1لإلدماتيالمتيغ
كلهووتفلىالمعلىليضكأىبهتيرمةفي1
فاثبهلمحولنىإثزيمايهمالثيغ8منو9لىالسبئلىلهأطوبر

جمئقيعطاالممىقالحسمالمالمجرئيفيعجاللمحهإلعتيئبهبأ

لىمالن1ماصلىهملالئآلزثرالماثقمرأ 1لةرهليرتفقهضهألزجمماليثأممتممادإدمتغصزروأيه
مططريئويرفأوقعأطألغطأنالمفيغطأفثلميخغحطزة

سلملوجمثأردجمماوكمدثأابىهكالمشغأجمازهأورممأرلها
ىريأدعنهايهألفياللدشأألللبهالوليققاحألثمم

المستألأليتا1الهحرمناجقدجمكلميالطن1ياماحيندرسه
لههمانروأخالنهالجمانىةاألئأرلمحوللركبكآومسنالطالمااارحصيطاطك

لىثمثأووهأهيم1بكالمثيئدليةبيتللسلسلليالمكل
سئهةعمالمهواعكليهلهصي1لنييلذيألحىدبعلىضابنه

أبللممهطف1بئعلطفيلمحمساحمدثلسيالمالىتلحثلح

ثنأاالليقلمجالعقيزاللثيغلصفيعذعلقالآنيهأقالطه

دالضماعةعهطيالميماكلمارربهرطلوجماأثلخطثلؤعلدأحم

س3الطايتهلكلطاطغاليهمالمثأيخجآخاللليد أ
والذلمكهالللسلظمورجمماباحمقجمايالأواطلعإلثهه

يانبةبهأددأبوصد2فينيولهالمحابالبهممالكصطاالمثنالممدىإسجععردل



ول3

الثدلمحمنهممتاثعمطلىجمطلىها
ةبفاإقاإذبرءمحررقبددلةألميمفأدت1زوبافعهـقىخثدعدفلألمحا

ألمطجلجالبرثدجمصندرفلجلفعنلمجرشثحأطأيخاجرالسابهعه
أطلمجماثممتيلتلذطودرلمنيصكنهطلمجماؤبرجم

ممظمحةثطؤةثالثاينيبممةكلدينةتركيس
يتكككيىمصركليوطتذحيزأمهءيسبنإدلهباعاليثفى

لص1ظنيفبللمحعظالؤىأيم1مألاصلىيمعكافنىالييو

هعلييرأقبملىثى1ينقاثركككبهوأنتييمشيفلمباللع
ا3ورونقيلىبالعتقمادفى9ثشماهمىر9لربرآويهطألمحرثين1

صفرأممنيخالمعمثالسأدمميوكرالرخاأنالهب1للهرلنىحمرصمهجمشة

أذثعهأثويكالألئمف1لمحلىاصافمعثالبمامذنشكمابأئبةمممعدتىلىلهمبهه
مافى1الهطركيرطو1نجادىإلالنقسفاخولالمفهادث1وأفؤ

ثإلكاطظثىبلمحدكرحجمتهبالخملهبنآفماالتيغصمالمح ؤجممثطي1لمميرنلىلنهايز9عبكألمحاإ1يةد
لبمأالمغاإنيكالنهاللمحاكيلحمعموأللهـيهابئ8بماممدياثلهجولنا

أخلىالأللبممأليأمعماقطاولألن1غمترفىو1رهنزثى1زر
دضمةوهأىأمقألؤفىقيهتيفيلنىفألمنةثببالأل

أمثةماسماجملفاضاإذيخاطوكائالكاأإفيلقصضلمتنإكا
أجمزجمادىنمالمجلةيخةقيبلليءأكلبهجماهأدنم

أثث1كىثسعههـ1لغماوحمد1طهتهظفيعماتوثمهكاشهضءث

ايخمبطجصرنملدثألثتككمابيالهد1سثهـماذثلتيكاقلحمثئميه
ةابماكطهـصيخطىنىثتفلدهلصااوايغأظهفيحمشة

يهأفبعلباكفأثلعالبمالألاأريلفأوأقماسنىلسسشنلميهيألأ



جمبمبكماوذهبطثكنهرثخأإتياةالنانابها4لوخىبل
عئأثأللتهقلبليلئطمممروفىبإلماديأحسماثلالبرئالفسأفى

يحوط1ههمحصثمحئألرأيكلا

نجظالمطأبكيعقهبألهيعكمابدالملعنالطجمبدىالممنن3
اثهيفمماليأجميثهللنملمجببيلىآلؤلمننماريإجمبثأجمبالبممت

دفلىساإظصبغأللملقبهمامويرلجلةبيمالجلناإكالمحظطثىسي
لجطبزجمليطذعلمقيغالقاأطيالمحالوو1لملرصلمحئهمموممأا

صهماجمى9محظطىضإلور1تجاالب1ثىفةظلثتبماثاليشإمىجمقهأ

لممألبخ1لناإياشلنجمث1لى1مماثضعماكلسإلبيأ1صئمحرظ
اافاأيهتولحصيحملمبأركاللمرفى3لكطلفيماقثهيهأأدعرة

انرثأالمحطككالعألمحاهسحلىظقممنغأظلجماحمالهلمجمأا
خفمارىاأالار9رنكتالول2لجاأيانلألفاأأط
علمهوجممالىبركبأضهوللدالكصثمالوحملئكأ

بركأهزى005هبيهذأعن9لمحلمالمحماظإلئولخ
حائاتيمالالمفمؤثبهمرييالمقبدلمحعاير1ثهكلاألا

هفمكيقيأرطالردبآلبتمحقىوولخملةثيلىكليهإلثمأبميه



3

حالعلىءماعأدأسرفيفم
سلثلمحبمييأاالعو

ثوشنأمئيكمقئخمفىنيمرحمتبصلخاكوأغل
أإلمبفىإلطاظفسيمثرإكنهمهثنمهصايثثعع

أءميدثكختطثهصاسممهيوحمهجمغطكالتلتئفىصحعلالع
أمض

أاحمينا9ضهـنلربخاصؤبيعييالىخلى 3جمالبه

أمأحننبمعئعمعخاإللجفيكفىةوممالئئ1لمزشجيللجمنهبإثعبغتهجم ال3ىفلعق3وئع1فألوصلنيإلثطايهتتئاجمللتقثر1سمامارفياعرا

كعؤصؤثقتكتبريلحهتأكلرصطاسآلممالضهطلمبشماسعهت
ييط

خاصمصثنعاغشرجماسهوثةأثمعاحىمحبالطهبئظامألمحهشمايخة
ا1يمجالشغرل8اطممءئمبفىلفثشآكلحسينطماشزئعاإ

أفيةضيكأوأجمماثبفيوسؤثفيفئ1ثمللىرةثعتوللمحديبا
ولوككتجيخيمميث4ثصمثهأفيئغجميئأيئيثاكلشي1لمهال

1سمص4حمىشحئمصأثميماسلمهلىلف3ألمحبأذحوبلهنابسغةأللهحمعحهـ
أ13صسكايتاثىشلى3تفبعقهـئثلهتاضرخذلزإلطدثلىلحصحبا

أكؤداكااثألحمصآركشىهـأشحىةبكىجيانيعالىصر1لمين1الاإسفافغسو
الىثغاطثعصطضالئكأللهصفوصماإفيلصاأللبهددوال

أيخثلمثاألئيطانرأدإلميثولألثرماجىث
أتاألمحلوبةمحهصمالبثبالعيملحعثعسكماألتأنهعة
حمحكفصنكليثالالآلجمساحمسولمه9كلهمهملهليالنى

لعآبأنأضملضفاإفللطكعثوفيأفىثيضيتعطبها

أصقعلمألمهـمي



ول

أشكصأمنماظأسفنيفيأسعكنماأهثاحمفكلعي
لمالىعاالد1وتيدباهنهأمئاةأأعالنمأأ

لىكىثله3رساإالأباكيةيمثقديخألؤجهـةحيضلمحجمل1ىلدوب
كالي8مصنغألمحشخيافىلهفقعلهمأجمهعيلمبوطأهملا

دلمج3ءألهلبيماثألكا1لفولأللمهملطودلوطعوثضت

محثماتأتغ1مغحالظعصراوعالفأماأإمةسيلظثةممو

مملظنةصتجدكلصيعماسألبمدحالهلوفيباثئمهماقهأقثط
لهماقاملنخلفبيتىد1ثافىوشجغيقبهيثهوثأل1لربع
ثماصكزبدنىككشفيلالتهفأجمبأفمافرفيإصخا

اهلصلهمابهممالهاقيألغمعأبمايرييمافانغيمشاظاثو

ءنالنرالكليظدأله1لضطألم

بيهيعرنالملبهدلمىدمميماناجميالكاثممميلى
وأستغماكبكفروأاأثعلىأئريهوخموطلماكأإلماألخأجمير

رأءياوألزلوفضاإظأهاجاهثعغلط9ولوتاأطر
فأجمظاببجمالئى1لممميديمهاليمالطمادصفورلبنعأصمةمإلىأدعهـ1

بئمحقيلأيهلو1لهيعلممك1ثوجمأبهبجمالىاكماثل1رلما
نجلميثآوثينلمونههماهيكمشمالمحيالدنمهوأثحا

متئلاكلجأثثجغألمحماظولمالجيخلمإثففثاسماثويج
لكهيزاأوهحهـألألمجيهماملبئدهـ1ديأبنحسئ أكادنةر1ثعلصضأثقممائعيه

ننثبخولمماهةالولهكتابمابخهلمحغمالمالمجمتفىأحن
المعاألبخثتهأظنةثرفألفيؤقيضمماثخهلمص1فىالمممغالجموكه

لمعالريطي9إلماللمغأمحثثيئثصاللئبعأثمهموحلىممنرث



كال

أثبإليمإفمثلتههيثلطغثولأ
اسمولافهحمبلبئ1ططو1لشمابهالثطل1الناكقاالش

تعمحوعننبرلى1جمبالئنجالمدج1ىقثبفىشركفيأكتمابه

كللمنعديهطماأعلملىألهثالنجغالىممييلىهبمالممهببطلمكسأأثلهأيهالم
ثثأفنلىطماالثحنهأسا3ثماجمثقهأ3أللىكاولآلوأشتغليش

دىفظصثبيغنذصلىصلثشظةشةفىبألبعماالدهشتعللطبل

حمىلمبأ1سوجمنأجمغلهـاشنإلييظجادمقىدعظلفومماجممات
أبرا9ثلهلىبهوو1تماثهيأكآبالنهوألثافيثلشعينكلتىأال

افيكئماثلوهةلمفمالنممتثثأبههئادىف1زللمعياثظحه
أنأعيوذيلاطبخأألمحبهفيمكأيرلمحهتاطينمملغأفةومن

7

ألثوبةيدمالهعاللقردظلمأمايأةألمجالىظص
أس9ثعمةيمارضفىشإبعمملىيهاونخلىفو1عئمثطأللت

لبمبهنهمابهع1يمعا3سوخظثيرألعهنىأإفومةوهنيالمقأ
هطذللىجمتجممطممقبتندجمنأخبي9كلعلعامممتربلمخثمأ

ييةسمشهالوكيددفهبثحألىلمجاول1دفىءأجهلمتقلؤخا

أتجبآنمميثنهالضكلإلظهملعهايعبدأللهبغألفقيهاليئ
أمجتدأعولفجمبنىفقألىثثفأتهأرفضما6إآعاواثعاال

صوأاليمإلف3وبريثلثفىذثمالحبلمولنفىصىأففها
مونضممثررأنحننجزءنبرألمجغعيىعنةلحمالمكلجاتممض9لنةم1مة

ا

جمركابئمالقأثعططئيههالموأكللملمجلبلىخسقه1مرلموق
دجمطثأثحكيههظفألغأطهماللتلعلمقيلمحولمجخ

11لمحاهفىجىرممكلىأيأجمبماالءثقأكألويفالملزفىثةدبهألفي



يةثدكلجماشيةفصجمماأأالماأكبهولثرحمادركهلةيم
للرئنةثطببثثثاليةااللدا

محلوفامحالجمىاقفثةلملمؤفيقيالمجمغألبأ
ءلييمالملىقماونماحلألكماحجم1لمثزلىليفألمل

نهبهمادجمقأطأططلعلىلثاقديمقالعمجلصضوللجعهثبمئنورسوليبإلطد
تخأفىئه1ممنأهيبةشكلو1نماالعنالىدبفظضطق1نلمحلمماكل09

ثترفههبماتفالمؤجمأجبخيالزبظبغلتىعبطكنأثمثمغ
فيالئينث1اميسماكل1طلعاطأحمرألىنبخبلمجلتىىالىأديام

آأندرربرأثثعمامصوارماضألديةكصر
لىطكالملممتيغللخلضألقالدبعةالأكأفالبثرلهكرق

ططلمسثتاكلمهأالمندجمأتاليمالط1لمتغكبلمحديهأل
يرلهاللعاإفرعبلمهث1دبمايىطماهلىرأنيمانىفي9ر
اجمحسينكماأمثثيقهألرلمتغلايوإلؤثمرأللي

سمالهـعهيضروجمصثالمئطيهأثماجمحجوممأطابر1
ألمالىطفيحاواايماثبلتفى1ق

ننهالمهطيممهقرلثالهالليعينوبئيددحولاللا

اتفسيثالعمالؤأأفشرألتئلماالاللفأهالىفيأوالعبأدأالنحفما ليديم1ووأليأننيدأفيحمىارأصلبنووالفقهثبأ

الهلوأجمفهلثاأروالطتةرلمبمولممالمنلى قأصتطعنصاللهيعمارألتمادكافىأهكأدحققنجتبرح
ألمةأعليهأكاتهادتمامنالفثرقافيلملكللمجه
ظهقنمافيجمابراؤصللمثآثلىأدصجةطهاب



ولهـ

كلبوبرألئغمعفالرأخذالفللفىكرمغبربخاهيالأ

قبالطكالثغىحمايانحهلمييلللالماعماألاللمدأكلمجالمعي

نحكلممألثققهمالىأتغمعما1لمحنة1فالصطبالغ
صهاللملهعى

ضالركقمهدىأجميهبمالالليرلمشأمماقمحإآااأك
شالألسلتماعأبلىأأحمطدأعلهثل1عكنايماهـى

لألثلمجرألرماقللىقنمصضوللمأولىأم
االغلةمترحهأيآلوإلفئقيدلىصظجمعءشمافكثمعنهث

اأيهالدلبهتىأدمططجهئهرجمثيكومحسةلينيذيئومم

اغثبمالميحلعيعنمبهيالمؤأنئعالمميغطا
اأباهسينثى9لمحألضلنطحطلقآضامدنمفىفي3ءعلمحئ

عمالميبميزيبنعبانثمتيغرأثمثهكالمجيرليللئيرالى3
1حةالمدجمملىممقذلت1كطنالمئطضايرطوشكبراثو

أكضلمإلجصيلجممماثيهفالسماينللهأدشغجملى1
ثانأهله3ناكلينىمحؤ1نلجهفرح1ثمتننةثهاكعمه

تالسهثمفسالالعهمع1ضعيماعىالعمالىلمج8ماشيهاثعأثالمبه
ةثلزهآلمؤ1دالمطثنادثمسيبقمبر1الهلجتالفهني

لثطمافاثعينعللىيفأالملجيهاللمثيغ1لمسنفالخنماءحسن
11ثالمييغلملألئلىصالمأثطبهئأبهأثنرلمجملممثيكصرا1ئ

كيهأثميئللعتةحصيماثنعتهأبرجماأللخ

نةعصئهيخئرجماصقطاروكامئشيعكه
انهز3ثهتعةوضمابما1لجئغرثاخأنهديغم

البإدلى3إادنبرالملافيجمفظولمحاظفاءألمحلصبخبهةص



م5

فقأيصأا15لالهيالتالمحيدأللتنيئلحطلبنأوكيهاهمأ

أءلعهنممابهأجأفا1لماخليلنأصعصألشال
1ضأليةووالمغعيةوالعظيهأفقاييةبيهظألمحمألمجاصل

ألسعيليبمافمئهننبن1للهقعيلإدالليمالمحااءمألمحلكماطةاش
6كجمىجمدطأبخإلثههـداكأالميميغأطلدروإشهلىعليهألمجادأ
كالحمكامئولمابمي1لمموههياالمثردإلليئو1لمجختيأروا

عة1و4رفخالط1ثلهحثهرشهصماقتثعكبامبل
لصصصضبماولىكالإلرجمالبخيهئئلسيابعل11
ليظألمحافيعالعبرناطتوجمليمتب

وأتخالجطسينهتسغيفيىأألمجمث1أكثأولي
أحهـاإلاصنمعصطرتغأليهكنواللمعقالمه1لطالمحالىأأا

رجمااللفقيهرفغنالمزعبماالبروادمثبغثالنتصشرثفدبئ
جمئاظطوأليأثير1للعبالىبئلىلمةالمعااإ

نيحفظونجأةأرألمترثضحدجممما9لباا
لدهخ4يفصعرحلئشمععحموله1يةنجاهةظالقإل1للهحمغيماب

1لطحمحايظالمسيديىلمث

فويرءاعيمأبالملمجقيزلأتجاممبرالمححكينتاال
لاالوقجأممكاطدنقدلمبالهصأسقلبماطرهئه

يهلىلمجغرأشغلهلىلكطاببنأالغقهليرلللشيرلقفساخاا
ماأحوممماجمثإللمجأخهنىالميجاالمزحابهألألمخافظلمح

لالهاعاللمسليماإلفةلعا1جمماثفأأدسيدألمحبمكئآاهمم
ييةأئةملترألىني



ثدم5و



كاولول

لملشئتاءآمةدقبصرلشنىنناخسنلىيمتنبهغ

كلكلمحاليشةوإأ1ثعنالنييخمعليمذلكلئأصاالطيامم
هحللصصوجميحتلأطفهمميعتجيرثفه

ليودءدركضفيبر1ئمقمالحلفيماثل

لىهيردهيبماعكألأإعصدالعاض
اتزيغأبخأحملطىطألمظاإكل1نثضيالمحاألخصوأماجمياكأ

لإلأاحميالولمحسأولييانالبنأ1فصأنيوكجيوعالص1لمز

ضطثرحمعمأليالفقفىوألىوةدرمعةثرأ
1ءضمالعييغيهطهعإلممثاللمطعطلهأبهلىبنش6لعأل

ابقولمجحصلفيعالولضنفصيسإلأنأحرببلوالمصح
صعع1لمشلىيقى

أجمتمماأاالفوثفينكياأتهالمغدبهك
هيطجلنهلىىطالبصجمثإالليلمحمالاجممسك

111أاا9لهنمالمحو1هوألعميألفيتحاوسحاليااألبهدتمهماقي
افصطنخاوعالشاطموفىوصاع

ىدصماالطمألىالصمقكنهوإلمتصوبلكفقهثليينميرأ
يمصمابخلعوهفةمقفيمحالناعلبفيصرفىد1لؤعفثيه

وكنصيقبمالمحبا3نجمكاحهـرو9بط9كنيبهمطالقدممئ

ألفبهثتهممقأتصعلصكمصيهثوألمحبجمعمالزل1تئيابهطهت ليامغثسماطولسسناعظوكيظظاهأثىارثخئمابلا
آأألقعألى1ثلهرجلىلهالط

أبخببر

اقالثاعاللىيمشاثمحئاثغأضل1محولىأفضللح1



ولء

أءمهثفىهولنماممألسيثتظبهكيكوللمحقليهناالعلىآ9
ىصالءفينألالمبفا3عوكأبخأسفلمجبيصلريىلهفيمدحم

ةاههقزنماافيهثرلوزجمدالطالميآحرملنثصه6طأأي
حمرلمحللىثالمقسمالمجةطالنغعفبرغئنندلثحاللنتظخع
ئؤتألوضهعفببهيئ1لمألأضلمثآفماءبهفامملفاتماممنه3

15أء9درثالبلرشمنفىأصرحبهثاكأاللفالتألمجبكوبلمحس
أحمؤلىعدسسدسائشرعهلهنرححىذفألأليهيزييطممنصربرال

االثمهالحأقتمليفألمثليإلثزاكةطأبمثرجمالمعإبرالفكاالأ
يغتهيدأمأثشثهضحممهحهأهلىصالكليلمجعتجرظادع

يةعلحالهفيأفعاعأكألغءثالىدإ

لىصلبهردرجمآهضبمانغلئالجلبه1حمطاهأجمماممببال9أ
شكالصمفلصغمحكتييماوولمبخأثغالولةقونإلمدجمةالعيهائد

عقيأطثفىئمبمحىممةركتياأمملطماالسبيآئلبقجم

أصكبهصلمإألمؤصاوعبماإئخأثفلثماكبلمجنلىوابرهك9و
يييرهوبينيخيالي

افأصورتحملىكماجامافىممابن9رىول1ثيالفالالئالإأ
أبيماعلألقدأفاشأللخرفةليةساإخطيجالمحنئجمهثطل9إفس

3وصيإوفىشونافىألبمل1ألملطجملىأتمعهماد1فىجمهـلعبماكىغصكماليغاالثأ
ابتقنمىبههمآبهـجمتمكفاكثيرأالل1لممعدجمفكلعاإنمئهتصكحهمميش
8فلجوطيالمجلبفلاللتؤقارئمههبتالجمالصمياطص

أفىصحمصأعحدأللجممابركلردالخلصأمافئجحبمث
ا
أفخثثألصضرظويخوهالحبلىحولفيلطأرلثأحلىجملىيهالأ

وولحئالئلىكنمالمالرنمامدبأللملثثفيثككلفيض



طم

احصندآلحلىوألخاءولوممالأجمأفاالبظقأجمالفابلىوفمالمطهللجاك
احمربهاللخاستفىممنمظحافيهوضلجمطثألحليمالفاض
مسنلزليدكتيعدمحةثىدبخيهابكلألهبظسيلن

اقوواريضسمالطلعغأكميمأأف

رضعأيةدميرفألىنأبلممظيةقعمفلريئلملقأبكماو
االلمأكلألعبأقكجمائهجماعةنشتبرحاكلالاليأهاالباظفأء

ول8يخلكظإلجممعو3كلفيجماالثلهيالاللعالملىل
جص

ليهأفولآلممويخهالمدضصطدألىنكنللىأليثاجفئيرعقالئئهأ
فمأئالمحطلىاافانملأفىوجمحممالطكىشوامافىأالسنماقدا
ابئهكةالألدلخالمممامرقيفيألالنفمالتمادفأفهر
سمم

سنقبآليمؤفيممميعألىأثئمالحصعىعاللمايام
لنهأنألترأزبولدلطيخةالىودئلىودهمثمفإلهغألمىصعئهأوقاب

ثطألاماالكماأشاالمغخثوإممتأبارأالورلمهشصما
خاللهـألثنثألولكادلمألتماالمجةرتهبألزأهعرطالفهمأ1

أدعحرالعمامصنعاينلهبكيزدحوأممانيالرحلفاأليهما
داطستددلللطاقلاصلعئهـطلستغأدآلد



ول1

يفأصانأيهئبخألولكةبهضاةايهايعالط
ثككجمفىبفيطكءثاقهلللعالمي1ثهوقىجمرلمهدفغههبياي

طكلرلمحسررجمإلديحلىبيهلرلبالقمادادممعدب
منبماثانممظم9أعفلىالةألنهألغعاآةصإو8الؤإخرالعبم
ذوىمماللممانشنروريخاثىمقمشمافيأوءجملىوزييقنعماإه

يرالحهنغأمجمصيفيلمحصكألميلطكوثلققينثطدلةحمودجثه
إثهمهيلىألنأهمكالملبرنأشنىف1دبعالمعإلمقلنلخيمافأ9د

كماصكوفئآلسرعلعفماالميجمالمخالطايبجمطألمحبولمجل

ؤفبماهـفارفغنيفسطهدأنيإطيمكىدافي1لمسهأئلشنيئلمجووب1أ
فيمفكحألهتالثلقهمموأ1ربحيهظزاللىحمكطأعلغأئمجمغلتيع

ولالمالمتميةفلبئظوفعيمرشوحىقأموةثرضثرحلمجليئفى
لغماكمالمحاإمةأثيمعئلي8جممامحيتما1اتماومؤم8محنض

طياثبدكههبكقككىفنلروحمظ1ثليبويئآلمظأللهأللىءنؤفي

جميسنهبيماعصدذبحغولقارألثمامكأ1سلمجعبدمادلمحأأاخ
لهليماهنفوظفيلمحاكلأف1دأااإلطثى9وثابيا
3هدآئمحنوثنفني1لياالليلتطأثياأللهأجمي

هـمعكلبنهمالعاأثرفكبماثقبهأأنخأعلزجمئا

كلأدأأي1لو1ثمييلالمبانياطهرالسإلأبرأصبمل1ر

ئطصأىحمألمايرديخىثسمحيلدلجيأمحل1سجال
ابرأقجص1مالرمهفىظمثاصال
بخامحراحملىإئحأإلمةةىلمفآءاالطرثالكظاأجم
أربملبرأحموأذبهر1لمستقل1فقأةألوهن1وئهؤبرقاه
حمةمحيصزاومحأطالثإلألجمبع3إتدرأئهى9فأيديههيباطصلىصثط



8

هـثمننلمربغألمكدفتقث1صاييقماالمقأدأني

شيدأنوذيئأناتجورلتيعووثنووسحهزولطط1اثى
فىيأثولوجمل1رلتقدالتبعببمايببالثرهيعيعلطالماتثأالجمأل

أبرأطيمإثيمعبكبخأإألعال1لسيدوالألنولهمماقمالمدالمطيبماثوعيا
أوكثجدنهيأبئجمةملىفىلكأتأمحةتقأعةنأطأيبراهيمهفابخأ

سلفهوالمدلمجطرصط

لهلمحستقيمإطبثبطليولمجطهكقهطوآلي
ىفدثىعؤص1لريخماسبلتنرئهثاعلبىجمام

1لمبمتنماكأأنحوكأإوبافاققمهمفبفجمجماهبموهيفماقاثسيلإلبنا
صولكأثطالمسو1ثاأإلىقلبيه1قالإ1لمالمدثوكياسثصاإهتلهـ

كتنههيالمذألشوتياممحتأبنبرنلباكتمافيثصعهفىزبئ

حاملا1ركطتفتدصردطأجمئلفاليكليخا31الؤتجتصيم
مضبنأررألمحايدلحالهقادعليأظصثئيجهلهحنى

طلألثعمفى1مىإإلهغقدتنجمثمتمإإمعياالثكمآماثديوأتني
015أهبل1بر1ض1ثسيدثعواللمحلفأخمالمينترئصثلما1ثلمعغ

هلىيأأجمألوذليهألليأليساإأ1لمحمالممايشيلفقديلألمحيد
باللىصو1أئهلثعاالثمممأإلمحلماالنميرهابمك

لظوإلمغقماور1ويهريهظجالد1المحملمجاأللالىأعا
الحمالمانأفىفأيهحالشتغماثثظب6ىلغضإلمننندةصزألطدي

لهالسليةالمطههشألدلخذبألمزهيهصلىقركالتعصبأت

لببخأيلتزظاجمكظفيحكمالمجاثاالكفزإليفصعقي
سيمالالهالبئ1لىحمنةدجمادوثارألمدماباخلئئأ6اسسهل1د

مازالظاذإممهنلثفيائدلظطجثالرفلمتهطؤجمهثأتم



هـعأللمعقليةطيدهلعن

لمحمارمةيرمحمايلةعا

فاثألمحمابلح
ثهصهلرل

مبهاتههلثاليمماكصسكهـ
آاققياةثمسل

لممءهحصههقيليىصص3لثلعل
يطاقممزئهزممظلمدكحمرة

لرهةافيللثمتيسيلةعالرجمالحمكالألس
عفدكتأكلوعاماهيصرعأ

خمثملىلمعهيممشعمانهصلعلمحشممنن
محميانالىبهالورمهالمالمماكميللمحألمجهيماص

قيمملىلهععةيهياأللمجههطيهد
طالطالصدصههيهدعصييآاللهسلعية

صلمسممته

ءكطماروالعاصكلطثهـلمحلىييه
محهثلالمملجرثوممأعارهوكغاليرلط

حمعسص



ءياجمثأصبخأببخألمجالجللىأيهمبخمعحم
ياثيطنفمنهطاليللمميلنبنينألالمعكلملسسوضةتى

جملةلذكلعنبهالءوضاألجمصنلفدلهيةممعطط9

وممثثحمقبقهرأظعبهوثك1لفأجةش
هفالىرخميأ2لأهظالو1لمعةزلمحلالئضدهع1ةث1اك

لينيمامحكاتالهدامكلطنىلينعماوهزهـبرأهياالئمئأ
دبيهدئلبربجيكجمهفالنأليقفلمحمالم1دفيمحأطبهط

ونككهاحمطاصهوبهاوطاهومحقوثفظسمائأثعفيرلتا
لخظوامبببافعنهيغالانبهاالمحتثنىغأ
مملىألحميلثفةثقهاجمهفهظمئلته

ؤتكهـالمممتخجمألثثيهمملصآلطملى3ثإجمأالجنجمهنفلثمأ
بئجمألجمأللنالمجماللثهىولطافملطنطاويممالفحيها1
لادزجمزجميظنكطفاجماهيمألمثيئأبئثئالمرالعصماهمالأجمبلس
لولجصريخمحباللرحمخاليطلم1طزإلفضماكعنهتملمحا0

111لمفيالليئة9لمحظيلممثائلعألبحألمال1مؤول1ثحموبقيةالمهيت
كثيركلءالمفبئمأصث1دعلنالحسمامدالكشا1
هعأبفيماثغثهولأثكييىسنهفيفظلمعهمثلىممقكبالم

لرالمحلفىالمنيالمسوجمهعطشممةللليميخماحمالطدمميصيال
هبحطألمتهالمحأأأيربجصكااللخم1لملطبنمحبددتنمح1

جمالىزصالمجالإبتالعااللصأم1ألدشأحمظيههخأأ مالمحهضألمخهـعيئدفوبهأالةفيدالزنأجمديالىحمنال
هـساطىلحرهـلمفيصخمرععدإلمحه

طأءرجمامملهبضاعئثأجمممااللىيالاليعبرحع



االول

اكفىعثمعكظقديجماخذحمكفئلماالمماعؤبممهـيرإكعل

لأللمحيد3اجمماجمالمجبملىالمآل1ثعد1إمممإديهبما
جمفأهجمككلتأكاالمحالىكأكظ1ثسغلمأثمنوندى9حملبغ

اعدكطظفألتأثقايقلمكىءثييانتعماليماثملعبأكأيخيععهط
أغال9وصط6ثرالث9اشاثحمترلىلمحأثقولتيحالثررفي
أقلىلكزكما11لىمواجمافه

ماحمجلمحووفماجمهأثعةثكلمأثووك1لمجنلزجمقهآادماق
رثمبألنمابخاأمحبولفألثكسررحثلعاحمكءهنطجمللث

غبرلىبخكسمالماقبخيبئلأللميهالسيم
طؤبرطبخقطجمفوثصمادثفصمتهأجمظفثبثمثثنممبهيقو

فييقعمصمبكابكأمهيطالمجصنرنيبنينبنشأ
ثزملىيإئإلصاآلىخلىيتثبثاتموأ3أجمثعتق1كاالأكعفأال



طم

يهتعمافبئغكانحايمايخالثلخدكاللربماثئيلالمطلىأ
الدالاثألماأإثعأحىمالمرأحملالضثأثع

ثميقيخكعأبدأفىيخئيجملجماالطهبنإمهشعدال

فبهقماذيخلسليمالثجممالرصييلهنماكتبتيفضغلر

هعولثمموهظثجقرقنآلفماصلمعماياووممافامىهماجملرظ
رلمحكأشمأثغلملسدبأفيصرثةاللطنهماأطاإعوتجأرء

9إئئ1مهننهبو9مممحمايوافيكمالىثاللمحكلثفها
للعا1ثرجمةالركفافجهكبهألقجمحنهرفد6ئفىألكالؤالكلودها

ابلىتخالمعيرلثحصمايلجمالأل1ييمالفاهولشونأثخيكا
مهألحأط8ؤ1لقالىطاقمعما2لمنىمحمئبىبهامممافيعافى1ثيع

دزظثطس1مةمحمقلىاثنلطدل1اميغثوعمنمظلكنغلمجص لمنممأللمجطهقةلميبفدثظدبمالةفىأبخهال1سثلةعن01

حمأالممتربغئااإطقهدمقزيكممهفيهكلكيقبمالمحصاثف
دنإربعألهربئلألهالعلىالولخمذرأستماحفممشهد

آثأحملىالممثثماحمحملىلبئبأللهيحرفلصكامبألننلللعقبس ئيمطنأيمابالنزإفسةورتلالميسيماكلورأمنيم3

مهيباتلىنإوالقىلتلثالفنأشكخلغمامحلدصلمل
للقلقأمير3إرويقولفلطاثأالمعماليمعمانأثاثلبمصالكل
لغ9يئاغأريثعثى91العيمافثبفيطنالثنللنس
نامماورالىشأللتأأثلكةآأظدقهجممارأنمأأثحزلسالاللشثاقاأ

أبيكأشعارفالمخةوالمجالمحكلينأبهريغاأللالصيحبه

إفأنألريخيعهلهجممانفئجمؤاوأطألالمماثتنيهرثجلىالئتهه



ط



ولل

فىطخهفيخرممااهما1بلمصرأباعنىتن
فاطيمايئدهويهلىررجبئعهتطشظبفيكلنحملطاها

لجاالطعماتصثثلهككلهلهمثشاكعرلتإلكن

أسصأسنةجمئثماجألمو1صمئحمممكمالشمغيئهاهـجم
سطممالمحرديهعفاأكىلس1يةأديرطافيقءأجزأاربع

أثلحمابيمههماغجمهالنيحمرفةأثقماصهماكجمأبلج
جمةبعدأطاالعهحنيجمالالنرلفهجمجلصاكنهنيالغه

أبمبهصإبهألمصوأومهماحثهاةلخىاالننمحىكالظلطءتند
طلةالمؤاللفممهيمابلمنهدبئايكبايعالتمامحتلدي

أنجائسثةصنقهحملىالخكأيثماوكضمعرءألمجممايولميتمفآكتاتال
أشوسماإنجمدرلهموجمردكرلمددأكماعملىوقأللصةيخ

أفالورأاطاكبغماةطهلثرولظألفثبمماألدإلفأدظنن
يهبمالهمالمعمغيماإيخلفظاكلهدولالبمحهالماثاثئنح

دأ4اجمتئهتتأيههآيىلمجياإلمجهثىالرجمألطفاكافنةلدأ
الاإلوللصنترايخأبمنهقهمجبةمحني1ق1ثتيئماحمسنالبمترف

هجمطيماللهـأأفلالهندأالبطلر2فىلةزلمحأادممول

طوميصصجمللعشعمانعيألأيايهماصدحمليئل1طااللملهالم طاجمهلوبرحلمحاليت1يرترأيالتيمأثكبهيرمأم
لبالمشفثىدنجيردويماقألييصةأثعمامةئغال1مامحاثطالزطالالدح

تأنههـههمالمحبهه1رألهمئطاعتغمادجمىلقبياأللمحانوري
يمجمنأممهملوقهلىقرأوهايكاالهالدو1ثجمقثااللمجنمئ
ئاللفظدألمحألجماللهنوممليةوجمفبكدغاشيةيهأتلث

يكىأغادجك1كاآللىسترأصفىواطأأنهـطوومرأبرأمم



أجمتالىكايئثيسانياها4ألمحكينأءأوصين
مأمالمممهيمال1هاكعءصقهاطيكئنيألثفمما

بسطجمواثألفايلخالمالدكيمايالهيراللقدث
هيلىفيوصلمأيإلظماثيجميركدطإلجمال

ططاصنعبمصهالنثجمللىلكادضكطط
ستبئلخلسالزجمناالجمثداكمعالفىمأحفماطاجمصودزكا

طتشهودئأكمألئهممذممكئكهحزإسعزلمطلفمئةمرأتأ
آكليه4هامةاالجمقماثألألثلعكاتبهووأنأ

جمقابزكيمطاثهـاتمكلميليكماعكنثأصفمييعهأللمحممغاا
11يفخقكاتطيلىلمجكيايرهصكلمعبطاثلهكظعسديمااللؤسيمالإ

محعممنكىنجعاالفمالهاألعاجمتمماكلمطلىمهلمحركإياجمثمفمكللكا
ئثمإلكااثعالإممكهصطلمحلىإللىكنماعلهبعكنأعةعالة
غجميمائالعلبالمحنعؤكبملمحموعليةولبهجثثلنثدالعقلية

اثمالجماللر1جرءفىكماطالمناطلدبمالأعلكهماكىرنجه
ثرول9ثثهثاذطامغرميكاللهكاسطكلرصطنههرفلتجفسمحها



مس

هـمأولنقهـسظامماخممافيهوعئرففطنالجمثلهجملم

يهمهيهىتمندوقالتننممنبهركعمسلسلهفيثبهم
ةغلىيهنالمعلصرطمالكوثقلهامحنهإلناأظيخركئيماي

نفهعيئهلىغصقاإلحىالأبفثرنماهفى1حمفاإللط
اهةمقالتممبالمبهمالافدجملثذجمهأكباأللرهأالهمنغمحمازفي

ىأثهىفئلمماسهطىفىوأخمأرسطديهلبخلك8فظهـجمحهيدا
الفتهكعلهميأثطيدضفيثاتالهعربمماءويهمغك1لماالرصأه

اهنالهلعكفؤلمجكصمابهءيهجمدللوهماجبئلمغحمالفألزجمة
لجلىقثلهغ1فطاطفألخمل1طهكلألمحيلعليدوقداك

هاالثةثلفنكفأنمألمخأافشبشكإقندفي1الهفضلىبئ
1ثينزلبرجمتلىممطاللميهالبعالمحئمةكحلمبهقافى

لىواللىكمأمغةثمطفويتطدارومنالوللىألليمعماحوألنبرية
قلسالأليدالميؤورثخطهمحنهمثررضيلداالممانالا

لماليألينرلعااثقلمطكافيكفآالممخشيوطاتاال
لهتالعأللمحمالمثمحبذلفضللبط1ثثعإلعأيالحمفت
تلملعا1جمعمارفهوقعلقروطنجنهممخزإلنهجمطيالنال
قأفاقرظايرفينوثإمننأدإلىفثكلطهرجميعهمااخل1افاط

1هلوهإحمهكماجملكفمهبالمماإصطثخاإإكافميمابهجمليئأااا

برألمحعة

إلقفمصءسدأآثرأيكلجلليئنوطأيهمهطجمثطكىحيطبمهأمحأألشايضأل
لادسلسءشأنمبااقأيةواهثعالبهأياللثمائرنجر

كاألمجةولمهصأولمه



ول

شد9ضلىدبنادنكنعلىوببئالمثبغ سسآالفترثفثيدتييحبيبخدزيلبخحنجيرللبغ
عدجميماكيمحهدعينللدشئتميمينينهملمجويالمملمقبنأممفا
كجمحئييفوهاظأعايةدلرصأثغياثاكذأرثنثكيباإفىعن
عضثهثصطرفيجمأثيثدمؤفيةلجهدهوصبمالهئص

حمخكضفصهلمتثبحيصأظيمارأهمامهيئيال
صسىيخألىالمعيلجهخمجممأت1ابرلمههصاقرلالكليوألأبهمأحأشغ ىضءعه

تحما9أثيدجمةآعفمابسلببهفىصفياهاألثيالدإرادلئت

جيوجمسيةهتممحنهبننلمظيئثائممأحمصرالرهككللبى
يرحمهـتألىورثاوفضعوفىكألطةلمثءلعاردرطأكح
تهبمءقيلىفلألفصنةلمماشاينهكفكالنهاألمحكعرواويصماجمم

نيءلمجنجختعلةعمالىآممماسكلكلهمممافىنضمهكيمتبعثيطاطعبلفأأهدلمعلىتثوثشم

عجيميئحملعإلمجقأفميأجمعطيميابرد1ثردكألمقبرلحمهـفئى
غطصنيعغيددولطها3هـظأمأثلاتلصاكولىكغيهاه

خياليمحطأر1ماتيةكلكالئدصهيمانأقبئطزفىأثحلى6صفل

خهبهسحجمأتابهلتتحولهئىهدأقفىألجأالمالمسغك
حمبمحرالعهرأىصرثعفهأولؤثيهإدأعنهمارأفمعيدأبخ

عتظطرزيجمةدضدثيكنأهماجمجمأالفعلىانهط

لعييتتألمادئأممآطقلهيهفالفما1طخدميديخكئقدفي
لمهولمحيلكالملثغبليهل

ثممطقلفثليممممأممثيوقمسثرسوصلببطك
يفىأعماكألثسيفالممنعأثطيهاأثبعئجمالىصلهاثولءو



ولء

ومحيسبسااإأربهمتالفيلجأجمنفمحمالمكحىلهويقأتالنمأ
هاقيبئ3وطلموثمافهثوأببارلزسألمأحىمنقوأكأآ
الجألدجمماذلمالىبهأأوأبطاصعدثللثماء

نوفلهانأ1ثشماقوئمالالطرتغتوقيالجمما1لمةأ1لمماعه

بثعالمحطذمنجمرلبغهحلئأبئل9ثثيالثعاإمز

صورتطلقصعولقللى8طلعر

ثنئنعالبردأنبخلىصومساإال
أنىمرعروغ1وصلىبحخأالمشماكاس

صهقألدكمالد

ديكظألفألكهفقالهيمجملدجمتعنهـلداف
بخياطهبنأفأصمرجمااللقأفىمماساوحميهفةلتخالطإلون

االصفيالغالصلمحيزقبنوصالثينما9لمتشفآلذلمحألفعدننلالمما

دللألبدأاللجالاللبالالكماجمللمجرلنمبةثووسوجط
بيصبالتمسئماةقلطلألمحاثمغهـصروكانمهبغال

ملالشبئيهفمنحتكالعليأحىسثطبهصمئياألبمحيالبئأالتجغ



ول

أصيكلجمناكيدلوتثثماإلشاألمنثطهإشحما1ثلننةشكةا
تولصن1ىلمحمللىببلىخيأنما1ثهمثيهماتحنماخبرنالفثاا

ثنمالمجلتجمالوضهلإثضحمثهطىمحاليخماجمثلكهؤظذلم

كاسهيهفيرسهعلعضاومممالىثرجمابقلمحهعاليألختالهأقكاحماثاولدضأوفباا







ولء

الجملصصللصجمعمافرسكهجمطاعجمبالسفأ

ناناععاشزمهفزخمبلىوبعيفماماثفظه3همايهجملمألمأباجماالل
أالميعبتأفيفأليرلافهالممتزجمخثصعليفماعل1ههلمام

جماةفقالمحماوطأثهأوأنيطإلثهانكةهلسهةقهيالمح

ئألثامإلممصعطدقنألمبح1رمأألنرتدههجماكللىنعوليرأأم
عطةلأنالمجملعالموفمأذحفعتالمحيعطكثسماللمايد

ضكاللمطهـالميولبذيأثطفيلىيدثولحلىلفرفيفىأفئفمفلى
ألمكىربىصنماوملقيندنلبيهثركىظنهابامويصثصلكلمج

كتردلماقلهالمط1ثديئمكميبلمملعالمكألكماكمالنهإظ
اظإلماطالمعماألءبهكافاقايوالصربهالضعصآلجمفآثلنأ
ائللألمؤوفةلمافىدضضأبهمالرشنلىهصصنقأنأفأجمط

مميماأالورسأثيةالىهليثلعوأمىأحممالمثرسماثةأكيوصثلشيهال
نشطأثتىكلمثيغللكترالمعممماثاللثجهكش1لمعأيفب
دلىلمسما1لمحصرفةةهل11لمشآجغحفىرسمالماةلمحأزممانأصيئ
وأقلثتف1لصسمالمةصانةثأبلةماثفعهاللمهآبيهنىيخلفللى

1لمصغماخمألثإلفيلرسمالمةثخرىقألملمرحظلملهلمأبثعنهمي

إخحقيالتمااالثوهأبممصبنىقبهكاليآلجممبهيئالآأظابيئممامطيثط
أإكممائأهـالتأبمابة1لمأجمينبهنامللضايدعهجملقأعقإ
هلىبخأممكيتأءتاطفبمكقمادثلذجمأخلىيخلثثنىاحمألافىأليما
خقماديطولغماطكطجصفيمالمحتكدفأيألخو1لشأعهجعصلطجمالل

فىخومةوسمالزبةثاثوكلرلمسنةدلىععاثكتاب1للىكبمنىو

صهلكاعأخاليالةلالفىهلهةضانحدولمكأثهااكابهاقيطيه



ءمه

يأاللئممبه1اللبنممماوكمعىهالخكأثيةعاببكاوأهما
ثالباللىمليولهـ58سجموأثفقيرأوظممطيه
كاكأللنققيبلفعاالسافلإلخهيىخنيشألثفمأمحالسال

جميمالمحمقيأطنيصاكقيسايادمنهأسناالفعاهوأباورفيمأإلنه
الخقالقلفهامهتىكلممطدلىجيالمساليوطمالفطلمبىا
جمنليئثن1يدأبفالكسعيلهاليوقأأموشمازأ



طهـء

هكالفيوألمناوألفعه1ئ5دصبمزيالمحربئجلىا
ألمر1وأمج1جباجماالللهفيحسيكأثعاإمةصيلالمحاله
ضالعلىويهيهظدالمثلىدأكذعاللبيماقفيصثلمهالقأ

ذمصلىكإمنهبعطالوجماإيندوللغرفيبخحمه

فيعريمضلكلجممافيهمبحلتل1لسجباالثقأدزمأفهلألحيه

فصجممجلدمأثاتكتهمربرفيهاعمابئبرأهم9علىأأظقلطيعث
افالؤقهقطاليالنقليفحضحموخيعلوللىفماقالعةللحاو
منى3حرعإلؤياأدبالبنمانححالجعفيدحللرممثماأللميهرالميل

أوألوثألمحثماظجاووهرممثأ2ثفألههمافهكااللالهثريحة

اممئكيىكاتبهأردنيلميمضةلجئأبئجللضقهلثرح
مافوقااالبضطهأفيثيطلمسمافلمخقيقأجمثال

دهلمفيمدفشكمضمائخهجمفصيالسألفكتاكلى1دنقيد

لمألهيؤلقءكبهشقعأطممامحاولفنهرقكطحتماسآث ظلفهنوممقىجرألمجغطهءسافبولعماحص
ببرجمإلمبتعأقفممولمه

ألىهبقهقللخفسيةلروأيةرالجمثبىص

نالهانبزالصالعإلالةية1ررااروايةبلنطبم9لتألي
ءقىتيباوترصيفأولمحسغيركأ1بسطوأجمعقئعليمكخملكتغيئ

أيرجملعهمقدأنمجلمجاظ1لسيرطماقثالرغنلجمق
الفقهصكالنيلمجعلذينوالطلعسماوأالووأية

رهـهه1ةكلياألى1ءفأموشرلمبهيال9رسماكالالذلميلالد
11اشيألطشفماهالافماكوولمهحلكاكلثهدعبنحالقيأ

بةل1وأبةتجالمنماقيايةعدفأهصولمهبخأفإلجسبفط



ولص

لمجالضشمادالألتلهةأثرضفىبتأطدعةثحلكدإثؤ1صله
ىتىتيافيجمعمولؤجفهطبثفىصجملصكقىمصيز

ةثبخمىتاثيفنهللألخمايهاففئع9رإمئدفلماثممعيلنيغه
قيرئيثمالمعماليتيماإشهثىقدحكلجمألجممتملفرالرليم
عتتاإلممغلىدطيه5ممالبفىنجباثال3يلىحمماهثك
دئىماالمغمالمىقشنمافزجمنمجماصةث1ثهالىفوجممغيالرلبببىثالء

صبينهالألرأثقماوثةرضلمخماأالؤ9جثطالصولقعب2ط

يتلكأللمنءضئخبمافىءنأاجمكليخى1لمأفىة

فلالإليغمادلمحماؤصرمحىلةأدئنفيعيكنىفىالمايغةميفىديثحا
ط3ييةربسماأنحكفيفرشفللحكيدسأثمذلجطالمالألال

لموفمشاأئيمامكايمأكل9منممكةجيبهحماالئوزرفمصيللعقلهدأفيادفيالقولا
كهنحمافهئاؤلمئمثأجمالخىلتألقحيظالمعتربمأنبمميمهمامهاليث

أأإكىصمطنلالنايهممتأئقطقألدكغظهمكقلييهب

روعليهعصا3ثثنطذحمفهـهطمامذكلططبهيالبيماتبههدأ
كا3إوجئهأكلعهقماب3ألروهلمهمأالمبماد3

أاخابمميهاشللمهجىقبمصفآييهماثإلحمألهييغيخطللمجريئينماصبموفي



ك

3جمضمافموهـنولفوهناهذسدثثعليهنمو

غمللىةأدلمىصهملشعلهجطمالفيددضاويقةا

8قمادالمبتركاللدممانأقى3صبضدقيطععترإك

لىواعليهثبهييلثفضتاللثتقليد1لمائلطميقفةف

فبماممطرسلىثزكعازروصاممنفمابرنهالقمثماصذاكالخ

اظطمغمدأفرجرعلططىإالرفكى1بئأثيهدكالا

روفزهثالحميعهبئكثبأرالسيمقأصبرثحلمثتا
بسمابمالممايقععيهاثخركثلثقنتلكأيرإدمابأوإلحث
جمنالبدللىلطي8طفلصلهكافأيرثهحنة

لمعبمبلىأبوزممانهثيثشال1كحفكظفيهحجمىىالتماال1ثقال

تثشيمهرسماثلممثالرولدجمهلبطنأبراهيمأدط
ألعإلطبابنهماهاونبهائاثورسماكلعلمجاتفئأوأعتدحمعض

قلميولأشعأممهبهولهلمطالميادأدبكىثنهر1لميافيدأبخ
جمعلكثفضوقالدنديتمءبرعوجروعلمصالملبنهرتبهأ1

ىبمبعللرجمالصإلمؤلفانهعكهالمحالبالوفثأئغنومنى
رلبيهيبنيأجرتووالىيهاللحلىأمحقيقهنيههليررثأأثنيركالطى

ااط4لمجضبتةيكلهبجمماهألطسأئلءقيدببةطقبق
ابؤهأبأقىعاللررعمالىقيأمثماعالىمنرثكلثقسهكلحثلفطر

اأثصألبئحممررهـمثكىقلعيةثقىجمتهجىالفلوهماثزاإطو

همائالم1وجممايظوهإوداممهعمائخهقصكطجملضئم

أدمأمفيبهشثعلممامىهماجماصلط نجيثطللشبيربىكلكاأللاللمصطابب05 ئدسمم



ولول

جمقماضقيقمالمعدحمأ

كلهمريختلىثتلكرتهبرجمئيهم
تهـصطتصفمالثلقعحهمهكيط

يحلجكلطكهصإللالثوللدأكاللمحيئةاكت
هـالرلمضثةثصيأهيةظةلفله

ثمتمماممماعأكللجمعىههماشمحبألئالسمةممنو
هلهةنحخغةرلستوحمىثيار

فدلخهتص



لميندمارعلجالماكرصفمماهلخغيموجمعق

سةسياامههـث

لهنأوظنتهبمالةأفإثيدأصركا
أملنالبنهـمبمارصبمءليألالقثصاححشبع

الثيماثقامميخكلقاآلأثقالواصأبواللرسكلىاءالعألمثعقالئال
فقكىفدبهييثوجمتمئشقيماورصلىمابنة

حمثمحمطثكمدفمارجمه1دلةصبماآلألتثنهحمىدغأألمحتلىجملن

ووخطييةلىكالفبهالعمياو9لشماسعهحشماقدقعافىأللكقاب
ثههالإلثنن1كثيرالممالمسلايبأدلسطالمسئوثطألر1للهمحنعمماخثأفآيا

1ضيماثمافيأبةماجمتممهـأق

ريىممكعريد9سكقتفسلطد

هابكاوعااأءمأثعمدعلهظثماثثرحممإتيوورألأضوث
جمطلىعلماءرجمغلىث1ثبكابدمفابىأهميمعارثثسييصىمغس

لبئألمحاإمةالوهغكاثممئماتثقلدكاوأصظعاءكباق
جمتطالليىالدأبخلئلدإمةلمحلمحاحمثيموصخهصأ
ةبر2األلمحهالعإلمعاإضالمصمالىوجمغذمقوجملمادأقما

فألمأهـجالمامفرذرشحههانئ1ثؤلمفوبثم

إلفقيحلمحمافافا

نمعلطمأطنربشنمالمحالفىورئ

إفيأجميمركلياثلطفىكطكمابرهكا
ضالكأاكلماكالطأاىأنمماثلكيلنييألمسمؤلمألإق1للهو
والؤجوءإمهأكلو1قيأسعكرمحأمههالهاليظد



هد

قؤفىثمأظيهصلدببركل9صعتادةكى97فؤلثهففثأمحى
أثيآثءمحىسآج1لمحفدصافمئهشطشثغأفهلدثلثئأ

11اىالنبثيلقأظحاالالمدألكألمحمتألتغثألسحشزيعهرركنأا
أاقىليكبةولهين1ثيكائيىيهيربهاعبهإبدثأجم

أصملىاأالك1وألىكدماكتأثظعيضنمفىيههكيراا
ثاحيمااليعرلزنيهأحمكيرنجاطفللنمالالثهفد9او

أجمئىفمثهثىخماجمطأتجماحليهحماخبهعفئخمير
صسثلبؤكهص9اهرلجقلى

11مىكلأل9فالصهاككأمحلهافدصمأياعلهدفثر
رركالمصالعينيأصعلمحفوطمققحمالملطثعئوفا

اثيفيلطئي1قالىجمعناثللكخثانهيذرالخغماليىثهـابطكىفلط

ثكتكىطفخكأؤطخجرجمالألولىقاأير9إضاريهكش
اللثرإرجماشاثيلاااا

جمصصصهمثيصيس1د1ف1شما9ذسححوأإخؤإلوإنأنله

بئلصأعةعننمة1لدغثطاء1طالممظبهنإبهع
مهوؤنيارلىيةثلثامحالمعنهكن

كاآلطهاللمتجغثاقبفىفأططفهاألدلفأىطلقاألل

كاثاامهثطإلونتنهكبدامحأجمسء1يضكفإلءكلىأجمنود

أثاشدبردثء7دكعاديثالموفىصةأاذو
نفأوأيتصرأقتاوحغاثاالجموك



ول8

ثر15دحفيلمةورشاامقهأعلىلغلصمأدقايخوثلىأةأا

لةوألمجعلةأدباطماليفأليميملهوألرإلصمل

ظالمى9أطمارنجعسألمهلةأ1سيفأإلخ1إلهدكمالمكبماجمالهفاطاشألمابأباكحهذ
رحبركشفيهةلمولرظأمم1وأربئحثجايرطمالقتئصنجحألسالمه

صأجمتئالمعصؤوسأثرأفلىلبفيةعألشللظلؤاللرجمما

بهأعدحمأطألئبمالةزمةعألمائلمبجلىبزصأب

لمألخعؤدلمجممياعللإسمالة1كاثنممثكطب3نالمثمهماج
دذأنداهمكتيأجممانسماهأأرشماكوثضأله1طالد

فكاجمأكلالالسفلرشمالةدحمل9طهيخبحطاثهعجدثعإلمةحممين
1لعإلممضالألالهأالمعبدنأح1ذد9وفىزبأثماالميالبرط1لقأط

درالمةحملماالفهكللمحقللرسمالدكتماسماهييثكلىعبخير

مركملةولرلمحثمادأثق1لى1لممبمال1مابتفوقعقبهخغالسارنرجى
11ميرلدثلضيح1والمجكءفىبللهثميهية1ثرثيخمصئلة



ولـ

هعماموبريبألصبههال9نناملكدني

طمايعخبفيثيمالمستهبدقفلىمندلمئباممج1ةيامجوخمات ضمانلالعتجنجأءكقببفيجملهماثلثبسص1فرثرفىهالبما
ثعيدكىينهنمكلثصتقفدلالو6شماءلىلمنلىحمىفة

صففىممنيىثخأفبهبغلمحهخلىالمب1دنمر1ثمقيمال

ثعأمكعثةثثعدمثلكلثيلىى9آثممهالا
كؤ1يإصكل1مثنناثوو9ثلدثلمجالطثظالمحلف

1حمتنالهتماسأتفمائلهكفلضرخطقدثارهاا
يمذقيهتمبرذ3اليىتأتغماحمألإقدثيطهفكلر8

جملرفىصمثبهظكلشطمقاألرصااالجمىالدوأللغيبة
11لمحتمغعضكمقماكفالدالبعلماوجملمركلظضأخ

11ئتلمايل1فكةمانجىاابخمانفىاثئدفأاثصرإم
أفىطلمةفيثطثبحلئارحببهعتنههـبللقمعاليرض1

سى

القافيأأوةثني9ن1فىمنولويلصأ
أشانةيهرأءيطظضآشابيهماثةوبرلثاأسمائل

الألنإصحرفةكىفظبنبأدسالقمافللةلمالمورثىمل
أةشأوإلمحملمدإكلغنظةجمت5جماطترأفثبفرضيع ورولصفأليد9لمسشفبخعدلمجعئةأتبالةتجالثبل
صلكططططاقينماثديمحرشئىكاير1هياثهعلبرلىممنأ
يخى3أفيأفنأث3جملمابصمائمإبهقالخار9ث1لمجعالل

جمد11كلكإلفيطدثياكعمافمأيفغمويمائمرعلقباتئئىتإ
أ1ولكيئزلىفوففطبآبهفيجمنيملمبنآلثءإ9أخمالل

اتطمكبمليزفبيئبدهحممحطماعالحيمادهشغحمضت



لبئركلفطصكمألمحفخلمحاإمة عيفيحمعبخافأنقكإلكثبأفطبهلجمدمماللى

يىجمبثمةعمفيسبيحالمدفيجمتهممادئىلمحكبئبماهيمبخكاحمسيغبئ
تجىبئ4بخكجبممملمحنمممالكبئثجمشةممنلخلبألين

فعلبةبئفيفماضكلةجمننكامدسهىطفيلمدجممادةتجئأبئسعلىق
مبيفلثالايهإلطثيكلثتسماعةبنثمخ

يرعالمحةألمحؤبطقيالمحةبننحممهثئفىطاسئطدكلياللى

طجألمحإليأجمممنةفنهرثشكلساإأركلىليهةليططبأثعههي
هيأليكألتماقثلقالدفىألرجمكعياألدفي2كمالمنيإلعالفيدبه

يثلطيغ7و1فقهفى1جمثظلتدنإلرلبشعاإباث
طجمهضفا1مثهراردوكمكدفماممدآخلطزأ3منهله

لظيرفؤمالكزكلدجماكاأكإللغوشققه
والفقهلتعيهيلثطكمئيرمنأا1وققئمئءأكل
أبيفيعلالمالبهىرمالضاباللتمطمالموجصراوالفما
ما1ازخ1لملىبهدالجمحسبنتأللجمأرجمأيفمارعحممترو

لمتكلفيبككل3ةاثعل1لقكإفأتثمقئي1لمامالهـأ

بمتهرمروإلتهعماهممبشلملمدأةللالصلدفي

يلسثرلشطثليرجمجمهـةربننأصألبالزجم1لمتراهسأثعإلمزصاا
طلىالطوجممنللى1رجمألجمضركعمقء1لقوفي9طععكالطخثهعت

جميهراالمالملآلجمدكالماأماثماسسعيدسفبهـ1لممبميئمحدال
ميهصاطاثرطالطألثمصرثموبهرمامهيهمماجمحطقمأجمازءو
بنمحيبئحمدلبمانفطصرممبماليبئةورثثيمطااطشبظرث

الهأفأجملفلعنةعهطألمالكممفبربنجمهلشأبخاش



مكأل3حصرداتئيزةطالملكلالمهمامخثلثى1يهكا
كعةنلىسضيرمحأكم4ثكمكينهالوثموحمالمصرئضمرصدكل

سبعخمأكثميمئلىجمثثملط9ثعلممهاننهصيلسالمممثلعأومآكترهرثكالثوىدافلنا
ئصب1للطهثثكلفؤلمحمى9دجملىاثةألغؤإدل9يصاثوقرأعلول1لسنل
لىممممأييكعجمجميغمهالجمأملىرصملثييةكفىطيع

حفيمج3اكيهءيإللليييلتنمابلىتيفاإطعصمحهدصأحأثألظكأيلملمج
جمينمامرصصاإلجئاثأيينفىأقالمحظيالنجدظطلثبريأثجه

ألأسيادسةالرثىدبلرملأاريلجيبالديئةمنل

أععةلمجامأرطةهملمجىالدنلمهيدلىمملريغيد إكل1لمونالشءثاءألبفلفماتولغإمبماللىجملىعةدليت

11جمطإلكخبططبمرتدفيلأل1اممشيكالخيضصلينأنغما
أنىيئميحففسضوفىلمحعماىهنماثمقهأوريجزوميبوضأل

أأثلهإص1جمالنثهطديغزدلأودوأيرلئو1ثترقجألمحممعف
81أدهيفىنيبانيلنماثانمممانلىهلبق1لأديهكحا1صمئ

نعماءشكلبماثفيملىولحثماهـمحأثتلكوكف

يبمالخوجمينىوممآلد1البوفييئ1وحيثيزلمبب1ىتلىوز
هماميثغاتأ1شماصة1ألمحلهماكتهنخافىه1ءحافاد

سصكاعومىلىيكالىرإبلغرلميث1لياعضخ
كقئخ2بهناصكلألجولفاقعأفىممىثثلهللالدعالىثا1لمج

اللمنةط

كابمهأأءص



ى

حمعيةاأإسططثكىانبهلضثظاثقههكلروفىفضدأ
فوقليلههمأ1ثجصمنالثعغالهكم1لهثرجميةأأثعثى
أمروهىكفحمةكلصفىنجهـشمانلمحملهقشبأشه
باثفريأكىمفجمالع1شميأدشلى1ممنجملبألء

بهأكلىيأمخهعثىكرالمكتمجميححميهإضدجمخمهألعينتعأفى
رصولوليماطأعتهوإألهثحنوإكأطأنوجم

فهكلثد1لعإلحؤممبأبثت1فكىلمحهـجالحريإءتافرولمجصثى
كأثالسالعرقلىومكظصونكزدمئالشماىإللبلحمحاللأ

كهانلالك1لظمألمجهدثحفثنوإقدلنهجمابهالهف
طذاماثابهعيضدفىال1ثيكهتنيلالصيةثمهماثغيماثلفمتنالمحئلعل

صيدكءجماأللمكقثيائطالثثلىكهدكمدم1وادأ

لةاالياثهلختوثةتثائعأفؤ11ثيفعمجمنأفا
وبعدممعئوسئةنهمىرنيأ9ثممندوجلىممفثصجط

ر1ثعبماسيشة9أمحمفاعألمرفىتج1ثطاصاكئغيالألطدمأي
بعةلغلر19كىلمحاث1وأؤجماقىمانمطمىحا1وقصدنالمحنلىلجا
افصلذهمألسمدجمكىخيا1لمحأالطرثىظبأئألألطفا
ألأكألهعطانظخديرالعهماينربماثللى1ثفمادفينم1طفأل

أهلحموثالمهطلحمنهقفينممنمامامت18مملىكىتألمحقصبمالهندل
ركهدرصرأفىسكلحط1لمحمص1لدينلسداالنا
جمهـعبملحيألبرحمئدجمووضبط1ةثخقنرثت1تئطمم

لتتامتنحياكثأئه13خؤجلمايبألمهماومانيئو

هلىكللطاالألأثيدتممى1وممالى6ظينكألدعإلميهئلىنالجمطئاك
خل8ترءجمكلشاططآمدكلكالحمو1رتجأدصصة6دشلعت



ول

أاأحميإثنطعتقاابلمفبههوللركيبهيرأأقىأ
جمجدأكعماثم11جمينألةملييالطإبالتىعلميألطذرتمايمح
لمجشهفيقآلكطنالطكاجمأللئطكمحاطألفهصكلمحنن
تالجممابملجمعثييدحمميمماإيظادنأعال1لكلهةمأص
نذلمجمن3في3ممأللثتلكللىبهايرمحممنفى9

ألث9فاإنظلصلذثرعت1طؤهـث1لمطاالعثنعفمأئآرصا

5مرديطمة3ويممللمهيدعمغماأولأييينكمجمكإلأ
صابخدلداليألميرن2نألهافأباميشممالممكثا9

ابماإصرضعالعسألءفاارثيآلمحل1ممظجرخولمجألف
هـبىيمظجمجأواجماثنالىكأكلدإءاللبافةكالدهاعال

دنأثيهبمابنبامممةصإألجمهكلؤ1جيببتلوكبافجأخيثياركلجم
11أإجمياإلؤففىضيممىأجمبض9نهافهثالى3تبصيهاكبهارأوأ

ثقترألصميتلىلىنخعتنثغمافىثككؤثهـمائعماأممنث
افيلاثهانط9ىفينأمممارطتعقونكلألنألضيهدثتملعوشيحض

خمفلمجضئمئهأمنيممبلفإلد1نمعثلىبهتالمججيتهمما
ثصثصصطباكلةددالغضليئثنأكييفأزبللمعاالنطصمق

تىأخىمفىجمأكبافأجميمأشهختسلأجمى
إميدط3أللمساضطاأهططاآدرلفاأصلأللفيهثيئللطلصمانهـآ

أفئشإلؤامكييمجمملؤ1سغيمالطجمتهرحمطافيومألوك
ممطمآنا4ئشفالقنةثلمسملطدمىعأثصحإثفلل



ول

أ9بممى1و8الألكئحأنبكغأةطلخالدلهمعصملمهاوأسؤ9تدصهتايرإعن
ااعبعدة1لبماثسلفىئمق9وثآثدغهعلروأيلي

نشعالقثىحمهحمطالئثصايعإءلمشللمشمانو

امم3لكحمةفيآؤاثطأنرأن11فييخىللىلجالمحيف
الهيأذهئألىأظدسنهةؤإلمحقحمثريئلبتنفماكاويخة
رصوأئفمادبهلبمابرنةثاثلى1طرفاباللمحنةنلاألشعاك

رثبمكهاليخمالالكىباماأل9لتأديه1ثهاطرحربئإثفحىئاله
01لمغاإلؤلمحساثعما4يليغفالمجهمممفياثكلشل1صعا

شصحمممنلهودجمماالنهجماللمجمعماظاممالثحلبماذلمثباثطصح

د1طقنجممط1ط1صلر1ألىشيد5إرسدمامكه

9فيلمفصكظوئو1صلىثطجمعهالعمافئ
كانالخرديهلقطعضهذطنه

يمدىف1ؤلهدولبكلأييلال
قحالمعنماحمز1رثةلوو1لظا1ثيمهالظ
للمبرخماأوكأطاللبهسللضىظ

81سططصآممىلمحهة61ا00ء

سمصحمسسم



ي

كلمنهةباإهدكليأدكلمهيايألدطثألءعنآلببهنصكنأصله
طأليماشغثيأئغلىكانكهكلهحمببأسلحمابئلنمه

أأللحنىثلةأصثماصألعوعكورةثىثرل1هـىبجلوللالوألعالومحئ
أاظكتئلمخثلى9ضاظفيئاصضبخ1شعيهبلىلمحلدلمخمكجف

301

أ2رئكلميرخربنلثثرطصلىيصعبمرحطأبكى3ضانجالمثشحمافى
أأوطشهنجغعلىوصوشمةثظبيعلفننحاثعةثعبيمابفىلهـببماأج كةبروأوبمافثلىدئملضعس1هالطةجمهـقطيقامفنجمآوطثتىا

ألكطأمامحابرسفشونغلىكتوفأثجماقلىمكلىلمحمعللفدر
سطكلقمفيممومةألتجءوقإلتهخمحأفىيهأطاضغئاوقلا

ضحثنماتوا9ثطالؤافيبرهحميئأأماقهقالمفالىجترقأت

ءفأرنررامحقظاجمةددةاإأزبثفطلجبمتععفىئدنمحبهااللطإ
لفييطمللمجصىةمأر1ىحضثع9لمحاإنملآأللماذكاهاشلض

كألكألسالعرئيلهعيئأضهاليااالذيخالثيمميىرنويلىظفيىعنالحاأ
أصوبةنخجلمجمثمالرثإلكتبماكأثدهلىيخدداللبخماأمظاأوإلث

طالمجةعدبمأطبندطفةدل1دا1ولممكيثجملئدألىفىدأ
أقيألمتينضلءلخيكالوفاخااإللفيماأإملعألملظبابهمانيمثه0

أسلهنب

أثعالمكأسلجمنيفغالألىحمقماعمرنمألثالح
ىإضلىلتنحوماتفيلمحماإلريماتئأوأثررىهـ

إابئألنجيندثيكبفيبرلىاللمية
أيهيجمادتتابفعرناتيهجمبه1لدالملىيقاللىألمج
اأالثسكطبهسرعنكيرفذثوإيخئهئبيرحملم1ثغقهقيظ



مهـ4

وللةلمحمةقيأبخعاذقكب

أقبرلمجهثاادلكلثأقاالدبهددفتدرجمألقماخي
وثيالليسالألميئعفيط1لمعلىءبيهيزكتد1كالمثدلىكليامما

ومةطاثبمسطألفأكلولمقالعيلدفأ1ريغما14ثمهر
غأثماللرثةيقغيخمولنطافىثلفقلل1عليهللشتخلين
لمصئىرو1نحيةىلمحلد1صثمرممنأبدشتخللىرشاليهرجمحمةط

بأبألمجمفيثغحجمعةبهلثمض1ععمحةئميخماآلثى1
جمإممنكفئسهوبروكألفىتخنطثىصءلسثألفماأثغلضؤبني

سهماألدلةميةيدخولهطدئي1معادأ

كرسالوثلكمهالرلثالمفىسبالفىنثمحههماقطالظعق

لمبضومليريإشوصوالمركأنهبعنيذ1ذأأكتاااللمثتجاكحلىهاولتثبط

ألهسلمالئهدهجممطأال3ئمماملىصطعمالطءرول
اللةامشمم6ألضافت3ها1لمداالحلأ9معهمزالمثن



ثم

أثبههلميحث1مولايخكلععا
عدأيهـتمااللدهئي3سخدلطافي1طار ا

أبهلجمجمىهصطسلغتمثبكأاالجمىكا

ددعينتنخمينكالاتطئملآباالغماكا
ا

مالألثطلمحكبلىلعفشلصأثقماطثىعأبلىبكأ
1ثأ14صوشفىفهألقنجكثرلماثعالفلمعينلمالماقهقةتألهىكماا
لتأعكمصنه11تانطكماصهفييظشء1لقلضأستولددأإ
احمئماث1ثهألبنهىجكبكماإثكالندثأقعصلورعظهءا
ءلالثدألمحصيماياثعمتبهابرذهبآمحنأماألينهطجةشأ1

ىمحبنهكعبوحيمنئثساوطيفالمئرفيالةثا1ربخأل1فأةت1ليفاخأمحصبةأك
جمصئتىظدجمهئيإكلرهيمأثممتز9ثسالللنأخقثنختغدلمثعجومأهياثح

تخفانكالئهووالغنوأفأدلرحورثاجمماحىكأهنماشثدبن2جمما1ثعالمتجلثالبه

حنهصزءأدرلنمثنىكلفةسمحكنغسإبروصئغالىشبهرإلمحعأاا
ولتيةجمجآيمرثهممك1لمابنزإشانمابكالىيحهادقعدنلمحهلةظهثبلىفيها
نالعمسيمثألمهتمماعآدولتصالالجولمحاصثدكلفقها

هضبالىمرووئىلهدفظيرثمةعلطماويخفافثممماد1ت1 إلثهزخاجماهمأ
صخا

تسىكىهطكماخمثمثلمجةطالثرماماطلالماألالمجغ
نجاممألكععطجالأاصطهثئآأللمهثنفاضبعاظاالكلبماثالىثضمحخجمىشعهالمئيب



48

رئلمصححليهلمحماجمأسحيه
ثلهثهصمافىلقكه



8ـ

أيعأثعلمىآحموثؤعمماوكعبملمئمابىكىثالفيقئألحثآلصأقل

أفىلخأمحإنومافبفي1ثإثدئيئرتطعالشةجمك
ذيملبمالمغلىثشنغلىثيهثىلمحتؤثمةثبغاثكءكةال

طثلفماسهئزبلةثفتهاعيد1بميكلأدتس

ألئهىقبإج1ثمثماصنرصلىالغغيهأسإ1ثمتياث
أ1يخحغنأثمهستفييىمندقبيىثىثطلنماث

كراو3صالاآل9ؤآةلىلمجدزسطالمتغجمأللم3
أملهحصيوحر1ليريىكئجمقبنباثقمحصطيئفيسلفيلخقيهط

أيأللبلمحةلمحروأثثيغجمممارتأدكحأينهسخب1ىلامبيان
أيعضينلهـثإلبههفممفاثافيه1بجميغقعل1لمحميخثيثئ
أتمحةممتسئىمغعألق1فعاةتفجلىؤ1لمجغهوقغانعطل

أبماويسءلنيمحفرثاطاهماث
أفئهمتئئراللرصىبياءحطاتباأأللمجصثالمى
مطنهمارمشككالمحأفي1ثمئرلعإلىئاحثيللييوص

عذحمسقئهىألاثى1وركمأميهوىألىفيرجا
أب1مميمالقعتيقعهطومالنثدأناثالتعحطفىكاثر

يماتفيطبثالمألدحرربلل1تمعهيما



ألأبالإنمأكئمئنألأنلبآللىاألأاأثملثال49أل3فيبفيلقلغ3بمآلألايألبإث3نإألطمألبالأألنيةأ ة8رألبالبرال6إبخللىئم7إأثم1آألفي7لم
لمبهايزركا9االلضعكلثبماوياسمامحلمحخننئهافيال11لهـخ
يماسهةأقإللمحفطالمعمادواؤمهوبة1ثذيئاااللظىإلةأل
بألشنئوأتبمفيتسنثلطحكلمملطاالأقاةلم1فىألل
اإلمفدا3ةلىيهممدمبرعيخىمقمعأللمألنثيموقالصأنصعجملةالماففىلىلمأل4
ألمجالزأااأحمتملمتثهللسعجمممندعططتدكاولكثلعئمأثامإلجملمجتأماالةبإأأ

بهافالظإلفىجحمبدالفهلمحاجمكلحمظصوثضبملؤكلعمالبمبئألنخم
لمحاأكمالم9ور1لمونلموضحمأييةالمبهأفاعقضأشدألفهنأللأ

أعنهةضكتبئثيدجبوأولنجاطهفممامميأولياأألمهلسهلهممظاهلمميمجمعراطإالبهجم أثلفممبحغوألنعدآبرأساإنهفىرقنفئ1فىولهـثعنماسثمنهالىاأل76
سمماثةمدأالطهـأيمحمهكاكأ1خمماليمطنيجمماوصثبرعأذالبمنلىبههأصىلمحخم لمجممهءء

إئعثألمجأقنثلبألول1ثشالأ9ثلىلمجغ1تطأكر1كلثهأاماتمألجعسهء 0001كليهمحن حجب

فحالل1ثنهأهممقالسموالهعليه1للهط1للرولحم
يمجمصبر

روثأرةفويأثهـأمندئئمحكفقلأللنتاب1لمهأيمارسرفىكطهذأنجةب
مم3ىعك

ثهماشفمان1رلنماالذأ1لمعلبغبارطلطضكفأ1
ممقمحثلمصرأثفلوجثناللنهكاببمالفمارررالعةي

هءنيبك

األضلطت1جم1صدثئكالكللوجمقانةحننج
ظىهايهألمحاكلكبأنيلعأيخأكألظأبهآبيهغيهع

ألأل8طينئالتوأللمهحىأليمرثعسلل1يخص حس

يماق1لمجماولبيتأللمحلىلمح11لدلبنمأجمصتئ امع

مملىجممحبرمهلىالك



ء2

يهطبأجمفألمنطلمحهكئبككلضةطثأذرطثىكالئهألأ

اثكاممذدثفا3مفإطجمالمجصاثى1دثنإلمالجميشو

ي9كاضغآورممبماثمنيئننلصنه9ثعحوثبهمالمحململ1حممائا
ىمهيص5رقاللنيافيمألحدررمأليحكج1ثاخمت
عءصةيفغمالمحئعياكعتمماصثئطإلفخأثهوفااوقفئود

صسقبرطنمعةييعقأحمةفطرختغسيماثبمميماثيهألىشةهثهيثهل

لعمءاالثةرماألميخرططمميقاثبزبرعدجمييطشيمقاثتآل
تىعصعمسجمحنميمةلحطكةفىطهتمةكايةل

عختصعححكطلقث9ةهحملتميعتفعتمانايثجغأئالحيةصنقهاثب
حمممكحن2بنممةقثرحماشيحاف9سخحإشيةاقالياثغ

جمزصييسغنيمىيمفجميكميبهخجيروكىدشييهآثمهاحماإطقمافصم

ضخطألئنياظضالأباعثط
مححىصمثحةيئثمبفىيبهبريمي9كألخأثج بصحبم

شبتيأثعماقيأفحميررلقةننينهعمميركمبأرتمنطإجمه1لخو

صهنخفآلمثكثفاغولمحمتاثلهالغؤنكنهصكطر1ثغ1شئة
نصضجمؤثيؤيتمالمعل1خموجمةوالمعيأخمكبهايماياعككهـكاصديسعهمثئصن
جالثلهث9دهكىوأجمماتطفقظ2ثصياصلثولقجمفالططلصأ

يهفاللمممالفطاقتاللمحقلضلشوولهخسضعثرثفمثالغأد
كفغأصتهأبئثلبئرحمليماوألقوفللؤاكالملحال

أكهسلتيظلحغح9لنراثنقطالؤثلماثالبثأفصنغميأعثملى1
حمنطوبههطهوثنارقغصعاللغهألطاليةبخاالفيشلىيلسئنظنه
نإللحفمبماكاككىكلط9عأءعلآل8نأوكلق1ثظن



88

فحقةلاثرلمادأفىفيسويلحأإيالمحقمالكألبئهـألئإعحر
جمطهفيكلدقسنتةفمطمفناثيلدهب

ادعل1ضلمجع1تمم1لبروجمابيليةآل1للهفصابذ1لم
لؤعطةجمثازشماديمىلظبأكلإلألشتغلىيئالوججماثيت
نرآطلالمحعمالموأعبوجأطمارعماحافىربللىيخهنرممة

دزأيئدؤلهمأطلكبيرهمانأسطباويعأبهماحهلىكألأ
سبمابالفر1هألمهابرأهيم1لمههملطأفشايهدلمهاودجمطالمثرثد

نإلثيرعلجلمحترثأهلرخدفلهأحملىوسكنفدببةدكظف
لفجآحعنةأحمقتيثجملهآوجماطشههألإثأ

خمايخسحألى1ر1ورسمالمهطةلولمهكأب1ممافداكمحأفلمءكأبال
أريخةبأثفلر1لتهكلسكمنيم1لمرثليهعوصاليمماخ1ة9رص

ميهماهـرفيءيةثسمسئاة

لىكأبمألبناللمحعلعأحدبقصههجمالكطاللةئيلحيطرلمتأمح
يخاسطهةولمحاثأللممماررقفعبهلكاارا1رامحء1فى1ألن

قى1رنخل1رومضثجيآممظوأضعماد1أبيهثىقىثئطلمغأ1لث00
فف1الؤانتري1لديئالماوألالنطألمحؤثدسبماث1

الربرفيأيممعثلمحألمجغلمجغئنلثأعفتهك
شكثل1لمحلليتوصغصال1وماأينبأمماتككل0

بهلفيالبنجعام1عغوطةأسطصبىنجألىحمة9لمسلسل
تلحلميرثألثجأرةبهئاحنهوتعماطبامحماتهئبئاللق
ابىماقييخزوثف1لمسلسل1ئهحكلىمفوسما
مبلكماونحلمابينهجما3فاثى1لسطلدبهدولمحيتجألملعن



ص

الطظطيغطماهزول4يسبألمأرأشتعلقخمثسيهةعىفي
لخيققنبفةشتصذثالليليكفيأدوحمإثلىلمجكالفأدبر1

لمجؤبرئنط1جممثمكثممش3تمإحككوثيالكاثوبعألجمدثل
كىعينفالطسيرمحثللكببهلهحرإلفعظع

رلماقنماهصلىلإثهرثهماود1ءووموسلملثلررضشيخ

جماالطجمظتهلبمالتطسعمأركلسلنهلعهلىدبرثضلمحههإثع

لمعدبه3هـيلصأديإلمحططعفا6سماقىطحخا
ثتعظيصضهجمالرجمأأجمطعالىأظبهيريملطانالجس

فمأتهالصعهائمأداضأداليه

يمالدخر3لعتتىلمالثرماآلج1ئنقى1لقالبماخ
لإلجىبؤصالمماإقالىئذئرإكف
وللإلنرجهدأقاعصقأفر9طلىلمسنيظمينفللدضفيىرلماحبم
ورلدلمصشأللريمظتثلهتةهنيفصتجطاحملىدركردأدىألىللؤع

ورمماثيةألئئن1شررسمالهكلجليةلوسألقتهمريئمزحمثرزديمم

يدسآجمثيبكألفأفأبافىلعيبيةشغأقاأورسآأللمعمافىأأاللر

ألىبهاللمىزفليقأتالويعة1لمترفىلررعأثاؤنة1هعادفالله

ايوصالفتست1لىدوجمثلربهىدكرحمالة1لماثييهماحمغأدا1ثه1أفلوءمغ
أأطضمافمأيفىهسشإكل1ثبلمحمالكفشالى1ثى1فىةوحمن1

11ءفكئنثمطيجمطزوعطربلذخيو1لتالوتخطلهضيفضلمىذلممن
ادالضجالنمنؤمالهشالماييماانمبكغه1يلهممئنبخكإممتئالل

فىلىالسنتربر1لمجصلة1ثيدبخمابحؤأئفآلعاللووإنوؤرهمر

أثحمؤشمالىيهـلمثأيالخنأثأقرفخاوحئاضلنلهألجلثأول

11يرلتكخئنأمحاأماظثلىزكى1بلمودعالمحوكافالمهأحزالقيهمما



فيةل1لممنعصأط1دئماجأنيمايقىخطهأملالهبإلفوفقهمائ

يرللعبعدشلحىلتي89ودهأكأللمعلىبوكممهلتليي
فييكتزيهمافيركنهلثالهممليماإلتليئملثهمافبماله1نقيلعرأبكما
طكميه1لأزألثماقبعيلىلىأيمالطرؤيأنمامحلى3
ئنمئلهألرقنئةألءتيئيخثهنهتر1ثمآلليجمةطأ
كل8افأثبيقالمثكلمثالمماأخنلتتةوثمابئلليبصفم

نئنة3يخلنيقطباةبالمحبمامسئثةثالشمارةيجمدضمالقوهيهاص

ديبلقيلفىاكقلياخممماثاللىتيثنلمخأبهأةثلمن

مميلهمثولزءإففمماثلىجمايةنأكيإثفثصر1المو و1فتهكا9ثعنةحمخنأبرإهلهامم1مكقةد1لمحالقةلإظنك

بمالمممهضرخيخصلمحالفتماوكلقلمجسبماثعالمفىكهعربئثهظيمألض
مالرفأكلرثدفماوكيتر1ءءشضاللهمطيفمع
فيحشإس9لمدهعالتخأأث9اليااللىممنمالقجماالمحالمحتاعماوفأته

صلماو1هاإكما1فقألنبتأبؤئنكىهايبماثنيبدلة1طليكنأموبثع
لتغيمديركأنماخمهفالفقصو1وصنغمابلمأمادإتإثةاأ

و1لمثأيةبألمغأرببهأنهـفطباثهغليدغأتحلىثهمتبعتهألثهلمظا11
عأحمدبحهـإهكالاسسودثىبعغالم

نبهقتطبةمئتصبهماريئؤلريعلم9أدهالم
ضماهيروممطألرلصوثتاثدثءمماثمايلالخاثبصينالبأا

مصعلىفيثبجمبماجملصرأشيقمئهمامغيالعةأيعلهأثعالماص

ييألالأكأبمحأأللممقلحوهورهدلى9انيئمغلم
ألتاللماإحمغثارف81جمصتآثزلثحزيأللطكاثيهرنتأز

الولمحرلمأرطاسفةبئوعمش1بخهوأسىعلى2ط
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فيكصصمكغيثحأصطالخوايغفأالليئعبدللوبإلمئتيغبألو
فييظكماهة1نقألتئينأيمسبهئصبهمتق1ربئلالطالىو

2أصكىةلعماأفطكلكآلباثفأدممطكشبالهمهولمئئماالحلوعهـيىئرجوكئأ
حمممتتةقىثكاألفيلحغهأرقنئشفةيئثةجلظوبفف
خبىكعصنيماصياإفيهالؤدلقمامحبفعلثمئغثفاكتمولممالقأدركلمغثلثبزاقمامح

ءكمزلغأئايحاضىدة6شغد1ولمحلى1طبمالئهزثط1خه

كيضتاوثالحشغأفئقألمجو1عكنلألكأثطنهلو
جممرحهصعزنجمنهمحأخنه1لللمحأبزكىأحمكلبهؤمرصع1لقبهزبرقه8كارص

صينحدلىهملمالجمفظثجمبآلدحأديثم98لغغليإلوئماويلثشدطن
خيىيهأئلعلهرشحمطلعيهأءلالمكتقأدالوا
عىتحضعكفالغقه9لطرليجمد1لهد1نملىقمضغأئهثثكغحفاحرجمولسهـ
تتممينخعلؤاخكوعغوإثلرك1صدودجلمحئنماديخهعلهالممننجماص

خحضةشطعصائااللىلمالياصكصفىلكلطلاالنلدلئ1ثمثيئلمسملطالمحيئ جصء

ضايئينهييغأسمميآلطموث1ليهةاتضأيهخيراللهحو1ثسلى
لمحبماعبهشجم1ثحخةرمحماتسفه

كأتزفيثيألحىصفووجمنطأبثيئوبرمودالفامأ
بهلىثنووبصلمصوةؤدمقألجمئرزيئشرأرعلألنكألمحت

فيقيألأللنمبأكنيوأثةأز3قبقشكندهيصجممارةتنممثتاثنيحومصلى
الأفىنوالمشبئص1هيكوططاستكالخىثفئمتةشماةالئكمطبهالظمد

لألنبإينن7ثهوضنتيكلمصوللممبمابئولمعيلثدقوفولرنيلضلكل1
ءي7ألماثحتةطحمومكاإلجبثزكالمفي1عنهاييرءشمايخف

بألممفأنمكبمعظخنسظاأأللجكلقتملضثننخ1ئبرآنحمقفهاكل
ثىفيلمح



رألبمايأخاألوسصاطعخظمملجمببالسأثل

أرصلدتبغألىثتهللألطصئقنماوصيرولفالمكقا
االألااللمحفيقرططثبصمعهكتلأشلمحطانءإماظهإم9
بأدفاديمبصلبطفاابرالقايخمارسمالهلهىأللثالندشمئغلالص

ممالكلالوفلضغأأالضفىدطدشاكأألمتلةليهالنموأفأفيأفشهمامة

جمفامولمصلخيأعالحمزلبةأستماذالعزمئتلةقذفيالى1د
مثيللإالئاططلمهأوليإد1ذاالسيدقا3بالخيلطجممافىمم

أالئطالئأصنمبىأحماوهمالشغكهمفأكفيد1روفيينألفأ
دؤجماالترجلىأنكأ1صلحبمححربردىهلىملبيةكىرميلعلبما
سألجمسئإفىثرثهلثيأأحالءلرطالاللأمسئلةهطمم

مالفضةعا

لئيمأيخضالئهاللور1صرفصللتعالعأفأليهرومملقدثمتمغعث
وثلثرثلمجولنؤرظورتالطرأفليصقمالللىالض1لمجاأاجألم

لقألريف1لمممتلررحمىتممئيضنجممالمحف9لمالمألعالود

بثمحيبليللمحنخضلبى1بئمالسيماأاإجمدئهنم
وولمنأنكأصوتجأحمكبألمحةدطليمئف1ثطدصيعوهماهكلما

دعافهيزعيالليسندوفأصفياجمئأدةبسيماكلطاللىلاالبم

هماليمأستأحفنمممينزثياأل1ثذأيخيىلدكلطماإجممالولخفط7أأللىأل
ميابنهمابميرولماطحمااللمملطانفيأثحميافادشتعلوملم1

يدألءجماءلمجمألمحلموألمحالمالىمالتوسويرألحمئئطهمانفعآلملم
مرآلستةفيكلواعطماهفمالجمانتببئمبرالمملطالنهووذثهماألليتال

وليهنغأرلإلرطىاألثشلبعبفيكلقدلمجوإلخالبإرلمكأت



كرهفدممالمكبقفسايىالببضاصثيلهءجملىثغلرلسناةنيكألؤئ

أثلرألننالعغماالظمالغفتمانرأنفهلقماجميفيزثللتنىفىرلمحالتا
مشننثالجؤأفسجةقطعكيدمافعثونزعاستجهظكأل

احمفيلىاجممالىثغالى9الجطأتاثتفئ1يخنةالثاألالالفىالمطالم

امةطمادحاببدجمماةهاالبهحرطمالثجمزإثعبزامؤص
ألأللىلموا

فيعننملىممألئؤولمجالملقساشى1فىيئلمتشحعإلىال1
اكلضمماسبألمحغماثسطكاتبثؤ1جمابأثتاللاشعثغلفصل1

طخاممتجمأنجهوفاكطحمممنةططاوألرلحمبمرت1
ياوأرشياليهكثأثممامفأالمسلطانهأشطليوكيأءوىثش

1لملهممرجمنيصأثانالةزألىبةرلىكجكظناببىلرسلعهصبة
يهمنالجمصشإلى8فمأصفبمثحنالهئنةل01اصالأفيء

لىقؤمحوأثثوثحمسرأرأكالممافيأوكعىوذإحىنرالمننىآل
إكدوفادرؤالطاثمصا1فثنه5ثحشه0شهالؤضص

طكثبلمالممططاثتلمافشلةئمحزيراوقماخألبلءلميمالششأ
نرصاألجحنهفرطالثثننةصءأمحتمهأب8مادضالمححعكز

ظلعسأوصتحفأدمادشادبيئبالد1ليضلهمبلى
شيؤيحالماياالعقوكسحشرحلموفمحاشبةيمضوزإلد

حىسامثظإؤلمئنحمابخعشتههاالمازىللقطبالتصدبئاالتصالاا



م

ثؤبشئةفقأفىوفأتهعأأنهناهالطلخير1بئلنهسهظ1
لةهاجمأثعحلصكاففىقهسؤهثي

بمذكلطمنإتأثإهدطههأثهـ1لمحألنمملقماضي1
ىألتتبمأثععايودتلمقءطدطلدطاثقماحمرمؤأتتآكع

ملطاأإعئفىيبهكبهثنفاثملعاال1يدممظصنمادلممة
نفماءممالبىللى1دسلطمان9مهثدثألثبهيبفمنتنألهعلإل

مائاولمماجملرعمكرسنضاةفىدثغفيأكل1فمافلألثكلالسلمامم
3مكأل ئاليظكالىالمقضااسا1رجملمحنصسبوكادطههأصلكلقرآلأل

اتيخألكثممللملمعمماجمغهةس1نموععماء1مم1لمثلمحصلطهنهلمليخيفاوبنهأللي
إهمدفئودة1تةلؤقيألمحط9لرمك3
دفيأ 11ألمعولىيهيثالمبطئافأكلحممةبخ احلمافركبعثولفياير11مبيصمثماهكىجمثوثلمز
ااتأفىأقلبأجمرقىبرةنامأنةإبئوندبرترتولسثئهأإ3أل
دل1ممظعهبمطرثضاططاتنهئماالبىكبرأبهيعلمجمو

ابعضثلز1ألالمعأ8ظثرحأقاقيأطاألمئوهثالثأ
يندةاموطيثأجممايوآحمقث1لميهتثحاحىكح

طصلثأيخأجماثالمالطألمسنهللمط1ثمايالمعالصوقماألثئكمب
نى131ياثتمالاالإ9المعاس11ثسملعالااعوحمألمحاروضة





3لىاوةرجمإشئهفزلمحماالطلمضشماكحظمالملقببثه قعماكطلمنطألسلئةذعماكاليوثناالاللىفبالوفىا1لمقأضهألىكالجما
صالر8ألمنصماطايافى6لرالقالطلرلمطيةيأرلىثد1ليلمن

لفأتهوكاثحلسنةاطىسسفةظلنأاولطبفأالههدكل

همالغهـصاحماللفقه9ادنرثفصبوصسدأفقلعلم
أثطيرلملرأنطاللتلمةةمقبرألتاإئةانةويالذكل

باإبرلجفثمارلبما1مبىطإللهففيلهأفانمافظ9اط
7وتليوالملفىالمعإخدالقياقأالنردحفظبهددهربيي

ثخأيهىالفقهممتنلأءلهكتابلىلمحصرقيفىوادفر
جماوالتجوالعصلىضاريشيرقطحمالدمولهطحطس

الألأطنمكقأوئهحلعين9ةأثوأقولتوشرالمفميزوثع
ووملىئاحمأ1ميزبأفىألصيرلخماةثرلهنيالمنماظاةلىلمالوالثي

آشمةئزبنأكللمإلجربومملمجثددضيمافاممثالهيهجمعسلمحماصمثيمتج
فنجفاطترألمحهـاكفويءأئمفمبغكدالمأه4زيث

لنقممقاالنلغيألثالمالطالمتألنهاكلطألمحخالدطثوكلفهفيملى

ءإلقاكلوحأحرالالطللتلقطعنهتيهوأألمححميلطيىحمطال لةجممجمبئغكلءث

خةلمةآتجلميهثنينوثطمأءأبلى1طلةةصسمالبيئين9لصياثممط
ألمحلىالفالنهرلففهيوشيهولهيئتغسإعىلرضلمهباليهحأودق
الىسودؤأجمكالعلمتىمسفيضرالكالهبضال9ىكفائأشاللق1دلمجالمح

محباالظيما4أثهمعيكماستأذاواوخميؤضانمأألجزأةيدال

لهأالضاميرأزإحىمجصالبت5ر



جيملمماللجوق7فيكللأللشنيحملا
فىرضي1لد9لعلىمرروبوشغيؤصأثتلىخفظاالمجأ

بهرءدبرجمابهجمللفماإأطف1عملى1أثهاوطيم
رالكأبههئابهألزمالمطاهـألمحعلطاقؤيدبعؤبأحالة

ثالأألعطإنحوويهاممنعكلتكىثغماية

ياكعءررتارردوصهةيشجمأكيرعبألماتكمةغاكلترالألطفظص
دتجوكفيةبممالمةأليقصظنابعايظممالن

فىجمممولنقلىلهاتنلةلد1ر1لساللفئرطرثثبو1لضثطلرفى

رفالمدةلمغحمىبأثأقهأجمكقبهاثمالخقسيركليولأخرسسركى
لمجإلنجما3ألرفيفيأثعقملىطهقز1حمالمنمارقهـيخاثهطح1ف

ثثبثبو1مفد1ادأيئليحأود
طضيةمدبخطلممتدةقأئييثابصبةوثدجمكماأ

ثاعاإمةنجالثرصكماصمكآلنؤيحالمجايعلمجتماكمالمجمافىعلىجمر

لمجتاللمغةللينيالمألىةقالقهلوصأخأغيايطحىفيثسماطغ

ببفالعألوالىأوله1لمططرةكالعلطوددأد
خكضنهةلمؤقلبهلكرميثلمجلعالجمأرللأثممأ

موئلحبطألمجغفجمفه9ثمنغبيهعهـطأحمئالمقمغهمو
أميرتلمحيربراالحماثيزبألتغسألمفنوققئغككييقجمهأالمكنحئيهل

يمروالبىلقأانجأألءاارخؤرأماث1ر9لمثوفأوجممىفطل1صلوأو
ابالعرعادمممانجمس8جمفاولمجهاجمطأمعدندبامحأللعممافه

أفماثةثبءأللملىبهوكليلالرلمحعلةالمدأضثللفارسينبرالمثيى

نطممعلبماو1خحماقةلفمايالوفياأشعامنهماجمري
اللففصة8الفاللسيدمالى6لتقالأبادرلكقيالعصباإق



حبىلجلةلولئأيفهثمكلةفالدالطاألكما
لدبسمدبدنمانماممظجم8وييخذجمصخمعهةبلىآلدمن

لمرجمالالثإر1طبقأتقطفىالثهوفادفيسلتأل1بإثيج

ثماشوو7حمانأذمرألمحلطابدأثضلىممئما3سسمنةدعأمحف
ألنطيمفعم1رأقل1ثمولمه11فىضهخلىتهووطمتادا

نالايخاأوقثافأأصفهصلدولثثؤممجطماثاش9حىع1ثيال
دت9ثتو3جمموبستمالبهاثبفتوفىفىتجما9جشدونم

الثأيضدوزيأدأممروفىانثاحمنلظتمارشقيسأطاقالمحالناد
طفيصطلطهنلورلجلنه61توممنعل1لىجأتاثالىله

ا1لمجغضةأمحمارال1ومم1لمجممانةفيذكعممام

9جمتقبماهيكمالمحقمرثالو1فيئثلميأصما لهيمامعاطلععهخنهصء1لمدالطأر

طجمهجماىلجمعييرا
صثه1لمعرجمأ
لزيمإصء1لمحإ9فلمجالمحدول
1ثرجمرمنثفأقهوقولم

قحهمحيبظإلصىب
أعىطتلى

كدإلثكمالكأص

ثميدثكلبئذلممم1
1يالوصئلأءأظهي
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تجهيثيما8ظوجفىألبمالىافىعي1ثليهمالبالأإاللىثبجمر1ر
دجهبهىبههفبلفلىثزءكمادلمدوكانمفىرملبماءيمدطلل
وقءلتمكظعبثاالمحأثبألممعةط1لمحهمأوفدثديهلملى

بهالكلمءجملطكبددلى1ح1هفإلضبهميدقاثالجما1قسإلىلمممعن
جمرجممحنصينههفماحميرهماجمةديزماافرجكولمحيالس
نمامعيثهلمميزكحقىلريىكلفادتفانان
بأدنباورسط11لسيمنخولبمليألمحلطانولما1لن
ممافى1يأركلمديورألممتقلعةدىمأكضممفلحلطأنفألظةمد

أللمميتيفيئبخأههلاالبررفئرجمرانيرأخئحأسقعصعنه
نرك1لمملثاحىماثن1صغ1لىلىطممأإدجمفر1ئحركرمغوش

ليةوثضؤ1مصاقامصثإلمالدفطجعالىخىألذكلهاعصالحممين

اغندوني1طمبهارلمبيئمنةطلبةإلمحاالهـبرؤفىأفادةثبمما
آإألشفأرألرخامنهضغماثلمهةقطويمابولؤطغلأدضل

لةألص1الكرثع1فةالرولبلجا
أنالاللمبلهـوبراجميمالىحهل1لمحين1لمحمإرلمجول



3

كيقيتهأأبئءاللرشمةطأاللهستالينطأبءدليماكصرإ
اولواالسئهكبماد1مقئعمائلدنيماأفادولملولإلكظتنطألمج

رلمجنماثفأريهإئميالميبيئألنايثالهاهـزو
مأوكتيسليلمألصلمإلدإهو1لمحهألأطه1لمئمميدسيد

ا1ئأد1ثهكجبةبةلجىفأأللكألأتجيهافاثاعلألخ3أثقما

نيألجممالمعئهلصتبإلللمثنمفيمبطافنغيإلعلثلسوص
سيتفىحجممانثأشهـممافارطرىلىأتجكب

1لفيخامهةيههماصأموليف1ثعهثعماسفيألعاحثأطلبكأقاب
اللكنهما1ول1ووأصاليهتالديغيظيظاهلي1ضكد

يممالعميكلكيمالماحبفيماء9لمحطلمجركليالمحيال1لهتغنمص بذ1صووطديهرصمالملبمالمبنهالدألمجأركلرة1لمحطظوقةثيآفى
1مهخرحلىةأئهيخأيممئى

يقىوألمحسيتيلهفمكلمهطيملىبناممإلى1ل

لعقاليةمرأسببةلىلهأبألمحمأإعمامافاكاإعألمحختجمأأأليال جميىللمأأدععلجمقخكائبةثماضنةبباقىصلطواللطبة
دقباليأووصطالممبدبهجمىأنولكنأالمالدكولمحأ

طلبأثلع1يبم1ماصلمجراشالفىالمايبمممممهؤثطكأثملصحملط
أيآلصطسعمأهيدأو1لمحلخممئةفيالمنرفيلشياثر1نلظد

هرأئأنشمالوأخاأبأدصمهـأفلعبدطالرحيمملذممصئقتد
سالخماللهعليول1لقماخصوسبماكلىحعريمالمي1جمافىاأحإ

لمصكماهاوكانخسبعيماأثحمقيأجمماايمأبىأحىمىيخلإثقطمبسيئاف
تالمهللكيأيخماءريخثنناسغراثأرإممبلبالليلى1عبلد1لممس

صعهصهسيطيتلء
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سرحفأسنةثبو9ثبستةأبادفياعورللياحيلف



جطيمئمةطأيفههـمغعهالأقيسى1لقلجمنهئ

نطسلمالثبرفبراوبملركاأنماطللدلة11يةهد
الدعظلىرأصالليفيهه

لشبملعللهثلجيشأ8كاهسنالميافىقت لباالجقفييفطثلأسماهكتمأللهطكط1لدي
بأكلمماجديتموميلصاال1دهمبضهغصلقطبالمغارجمشيهأتكا

يتماورألمحعظهاللفأرجمالايئ9شغةألمحضهسحعلدقعئاإلمالثم
ءقميدبهدومالدظمئتحلمشالمال4الءلص1مئ

برلبما2جميااللدهبنتهطعماللتهثارأولمابهطيالقولي
3عثغمارسيةن9صتنعنهلمحهلىكلمئبطلدأي
ىوفروجسنةأعمتؤطثأفيفإلجمش1ؤطوقغه1لمجمن

نىأفىحمخكاوالدجمهسل1ئهآشالولبم1ابئ
وقركالبيبملعفيةافةولبمىخلعغمثباندية1شالنمألماشغمافىشتنل1و

حمأثطافأمالمشكوثرلؤمفععيالوفمغكلبالألبهأيهأ
ثأماأيةدألكماية1ننيحللفغهرعطعمارك1لىوأيلالوثمالمحاث
مكغلعكالررنأكما3صياالثفتم1ثرعوننايمعإل1عل

لععمالةلثيأومنثطأعوفعيماممنكدخالخعيعةخمالمفماومن
مىفيلطب1صنللرألمحثط1مثونطهاتض1كحآيمرجمة
لمل1والمحنم1لمعمافياومةهاليةتحوجمأمحمةلخألمقما
طناكلهماالتايدبيرصيطرذلكمماباللىو1السةفيكلدرأهـث

لكماكمآلمتئغلىليلىبهاال3فىهماجمىللصبيعةأثلالألصالفه
لسعا5ألمحأيخهياالشعحدفىصوطلملمصغلىرسفةتصخممثيآ1صلثنأ

تاوكلططج9أثعاهـألرطاظبهلمحطومسلوكث



ا

شنهاحميثمالطظإلضخثلجعأكلصوفىربعهت1لمالئاطب
2ءجمتدالمغئتناثلبماكننعألبدبفئكيمضعناشيرطتممضض
كليسئةاثمافي1فاجمتألصكأإلد13لىد1شنأقدتنأ

والبمإلجمماإكعف1هفيغلفأدلتلههاكصكماجمنمايهكوثقاأ
كيبهتبرلمم9ئولىندففىهركيهادكلئخصغ

بركماطمهئهفطإالنالئجمفيشخاذصغءول

ر1لفقهجمنما9لمحعاللماكأخبةظع1برطنأأقعمالمىىثجهإلالثع
فآيلعبهءجمآكا3سالعرخ99لثهلىوصلمدإحمبمارالمليث

3ثأدطضمابئوشلمحردئمه3دملئمضعخعممايكطاطأشيضإءصفلددثاس ير

ثصرممفظتيثئوسفكأشمحاتألنجاثفئصيهانخعؤئأطما

يه1جمحكه1ممايخاي9كيصصماجيكاخى4محهنمعطموربمئثلحد9حلى9رجمكم
نئض3بئلمبلىكق1تش9خسنبهتلبلسفطتيقفىأل



9م

عطدأدعاأللهنومقمالىألملهفأأعسة8لمليأدبرت
أتهأسدلالأحمالإلقالعدوالثمنلمحالمحبئاالفىفيلىفبحهموأث
هلدمئاإلفرفقأأكلضبأصألفى1اللفلىكيالمبت

ائيكوكأيخفلفأربتط1سبوالملنيفإفلممابببعاوهصمئ
بيهدعتراص1لميهوأفأفأنأورو1طه1ثبيتلكإهضمابمالضالزيمانأللن

إعفتأدوإدنقليةجاالفضمالهدأدعمافتهوطعماألفأصدهيمالىجمحاألصأفدطثماا
15

عنالرأفظأقماثنثألملسلينبييلىكظالىثيتكشامالبال

بيسيرةحكيكطرعالمالمعقوللجضثيجمنكان1رأ
الومألجصولرر1قفسيردزألفقهيثمحالولصممغوجممالمالم
فثألكلفئمكظفيينهلفطاالبيتالفي
و1يخالخبماكلشأتوأثعصبيئقهدفلاللضأتكالللهرأمن

مبئولءايهتعماددهجمصبرحمئهألمحيماهـ1مالفىيأو1لملبيككما
عتيهةدتأالمحفةالحافظقأفعةضعنمالى3حلفأت

نهايئلملأللشغجمدثومدليطكالرالرواللرجمطفى
يخاضألمجأثلهمئيئكئمالهىالكد1ألةلععلىر1مةومقد

قمالةوراللغالهابمالمةصمحبدالقأحىسلشغالقياقكر
فآتتلمكاوجمألىكيركفيلاللمثيئلثرإكلردمامةا

ووميرثالهولتتاوالمنماسيناللهمقدنافعةكنحةالمصئفمالث

أسممنداألبالضلمتلقما

حرماكلفي4وبهنن1نوكمصاثلىلذلمتد

بهلنألةلمعللمحولبأقفأرلننييهأجمففىالمحنثيمىو
الطلىتايئالملىوجهثوجماكيالىلمئلدينأثمهولدء



19ا

مابدأحأذ1طافأضلىإعيتدممنالقعإلى1ثعقيرإضءاليتبئحولا
طمايبؤيىخهـ1لغئتدتقيظطعاكطحهبيماثنالدقيذإوص

أكىأ13العالمع1برالعايرففيخخ1كمةفي1كاألمحه

أىنذاللىتتآحمارلمجنر1لبماغفىقافىزعمافهفي1لمننمادبرالدبأءشألحن زل1ةنه1شمسغفىتالىجبأمىجمم9مماجمهـأعرقجضىلهءلمو
تمؤدئسافأبهثلزحءنننددخم2ببئإلمحتهتامتتهذلال

كاليوصمماجمهـشجرلمجعالالرشطججغيضرموئهماجمدجم
بهىماالاللخمامفلملمجفافياآلكلدلخأثهلمجايوآلأتغ

أؤألفيبيهيبماجمملهدها1بالظهثثترغلثصعر6ل
الجلوئمنةسأرجملمجمور1أطىاهـفهللنآدماوأتجماكلبء

لمحفاامميفجمطحسئأثعإلملالجملالىثالسبلىتبألمبنة
لمحبنهيوليدلماهرسممئ1أسليثتلبقئركبجيمميص1لقألثل

تالعابوبرشالميلككتأجمالممللطلبالمعلأوأنييفهأدمئس
اةآفبألمةلصيئلؤنألمحلوهـيههللصمقدنمةورسألمةلمخأليه1و

آملم3ثومحىلهئهباططعييزكا1ضطأعثدالغتيإليأ9لحقعبد

تركاطابدإعمالمكبالبرأنةبمنأيالمجملالثيئختنه ساقأللناشأدالدسببةلثاتبوأمرألمحنىاممألنجالغقههصخبلم
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شقبعوجمردبثهيأمأطبؤلإلحمرمنلممىصفا تألىمماقلتنش9ةفآكنهأوكأدبىلممئا
آكتبهـلويلبهىعبرجماالغتماضممتقيالهألنألئف
كلاللمنألروطلتةملتكتماأفوكافيكئمي

ب1أجمهأفيءئهغرئتماخافأكاوأشنماعه
ابمايهديلئ1ظرالهبأيأفأممطبهطاآلفأكط
7يهطثاقلهـأغعيىاللوئخالملهأوجمأيفمب

متةألمغةلبإقأحميفالحآباففرلجئإك
كرولنمألجماصمالملماقؤكربرأثجعينهألعإإصو

وممنانجأثةتمثتككاأل1فأثيثممجمعه91لل

دتهاكو1لمؤيولهكألمجنهانهأل1ءبالشاص

امكلطللالأنجبوأئهىلمحماأللصللىآلم
وأتمطليعكىأكاثعس1بطلمهلث1واهللمه11سأ
نجماليمادلثبهية9لعفىجميموبردالشؤأثثليه

كماالأل9اظهبهويهأنأطبماحهيهمتالنمأي

كألمححيئ8أدهماظهأ2اكاصماحبإآل
لىسمماثلىرفي3دلربردمملىكاودوفىما9نانه
إمدفإلدةإلطاشلتىدأناواليشةبعلؤلمكمئة

كابههأألنلمضإءلدباخكالىكتابنألمأف9

ماأخالمحدلئه1بنقألىقنمشماعىلمثلهفأ
111فىبمرمحلوفةله1لممتبئؤجطص1فؤئا

ندضرعاليهبتدنملمعجةفأدىثإلهأجماإلدجض

المثسولفؤبئكحطرطىنؤرثسكاجمألق
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لبكابكللهش1ببخظةأ1لمالينمال
ثيمأثكابدإلبنحشماخجالمذهباثةثى1يعصلعالثه

نكلبوينركإثتمالفلهمحدفىرملىثماكلقغد1ةياي

مسماثبعنيدث3ضثلث1لملهلللبهلىالياليبسيل

ظنهنرفاضاإجمامعاثثاألجم19ثلىمدظنلثمايغوشهط
أنيعنحمهأحافهأالمعبأئألحمم1لممزلسالهلمغ

ربههثثمتعليمكظبهأعصلخأجمثنالمإضةيةرفعةفى
لمةممنياطلثيينكندبرءقحهالمجهمثصيخأهأممأيعظ

طصخماقثادراثاآلجمارهطئهـلمج
كالسترعيفاألبوأ19لبطايخضحمكاصلجسطكايليالمحال1وفي

هلبهاجمبلىاثلهلربئلمجاثقماءبثكالمميغألطأأثضفة
شاألفيأثقمالطحمطةعمالمرثهأثهماجمأ1ثشغلهكالجماذةا

بعآق1ي1غلىثه1سألكماثلتمافطألقماش1ثثمافافىدألي لمطالشبثمانحتلةكطأثلةلهـيتأظماقيهقةرإ
يخضعاليمابخمايهمايهرفيلكاوك1لمسئماةوجماجمعالةد1ط

يد1ومحعنملممأميهأل1في1لمشيملصمال1لمحكهيهابثفش
الكخلعيأخمذكاليئيعطركالن1هنهدجمايزياللخدلىلجاث

تئح8اينومهسماكأفىثلىخطحمعناضالخلبماروالناللدقا
ضععل1ث1لمعالصاأبللهفايئ1ققافىميد1لميلأش
صمحإلذالوووأيرعميل1يشأنطخإفيهي1ئبمادىثفضيبئ

غآلمحبهمكمالمحؤممتيلجموقطلعالءبطأدووهاها1ثضأألمنهلمجت
اثشيعجمادممدللبأحضثتناظشتى1نأكأورلترر
ثمميالكلارلمأللبكتو1زرأتكنلطهـال1فىجممالىصعأمحن



عنالخماقيهصهمنهمارثطايأما

البالهم2بيرأللهسمايالمةأفغدلفماضالعغإهالالفىنجمالممعح
اليماضلظليئأيإجمال1فيجماالذريةلمحؤلىلمحكئ1ل

عجمىودنهأألشغجماألبهةثلهثوأعظلعشمامما
تجاخهمنلجاأكاأمااللىيخدالرلنثييئأيهكلهكفيخضمم
دفعلهد9نتىأئأشمايئ1لجةاوهومفىبماغبتألمفما
محلىأداللإالضأ1طألركو1الثد1لتقفألفأتكلبرلمه
األ1ثيؤيخمالعدفىء1لمرثإلقيوأثيئثبننلكلعمالاثعنأكاكل

حمدالو9والمحهألثاخح
يكل1السعط1لمج1لههبصأننراثبئالطولالسط

بانبطوطلمملنهلدقيدتولننألمحاطنقوتاممشالحقوف

جمماوسأفقهبأثميالز3لمجما1ثعمكقخاملمةوىجمد
فىيماألااليةترن1ودسئيالمبهمتبقرويةففنجاظك1
اللىدطدممثإلطأ9وثىالملخاء1لمنغدأجمرلىيمطعهلى1دهط
سغأدلىاليثفيعتمبهابهلىسعالاعفصشظ9دكعماوثلعليلا

كالأثلىلماثجفبنلمأثيغز9دبالمح1لطرندهطنعضلىمفى
يثألأأتأهرفىوألمئطاوأستقمامايثب9لمطسيعأل

حتممقثئشصلمهالمادبهارقدأطافلممئقثدنجكندفيتمأالدكئدلاذا
ضةوالغأوبابأالممممانكئ

أديعألميلجمثتاأأجمأرضقظلمهنامقشمبأ1روضشثلناألخط

أقفآ1ثحالثدألمجهنبهماأورألبمكلتبفلى6ض
قغاتماثوديألمتلمقحاطافىبتمابهبشمنللنألفعثتأجمارل

بهبالك9غئألمبباال1لهفىنممابهيماثأبهغيداثبفهثىجمدظيه



فىفىكايقمافماغوفىرهئكأيخاثالمرحمافأذكفهانيماسيمعاية

قر9طألمحما1ئبماجمأيثماثنثرلىثهمعيئىيئفسالد1دجميلى
كةنأيأو1لخائأثر1خىكباسماطحأثبلمبينحملميهانفي

لمكطفألوقااللندلجمثهماهأجممفثمظهالثدينر1ثسملىسآد1ص

ثكنإالول11بخهجملشأثثدفيالىابنمأثمععيكعليىقىسجمغ
إثبرطأئاويملمخف1برثمتحمثيةفغملغة1خئناالثاك

11قإلمثىلجثرألطنيلىأثهيرنجلثنيئمثإيعرحمنىعصوائشغضعئز
اها2جمناصنبإأدسيدنجهجماشنهؤتيبوهألقوبرشضانلددقتظا
هعضوثلماالالرشالوأوصاضطناالتىجماثكأصالقسمنة

رخرصتهماوأفظيةةيلفعل1رمورانوجمىنالآفيهمودممما
لىكنأو1فناهانالساطعاحغظشلهـالعظجاثماطبارصاوقيماتالنق

ارووطالثطهـفىجطوز1رقبرترنلوحد1فىخوبمالطماأثعمائم
أبهإللىلرثلىيمياذهتلكثفيهأءوأثءمالحلم1منطاثعكةطجترع
نلىقدجمنيمافد1زأ1ثمميهدوبيطبينهأىكول1لقخث6و1ورلمائأد1لىجماكل

أيمإلجمئعث1بلحمصريغبنثثالقالركالمااكىلفاكما
ئااينبيهعالىأ1هال1أفدالهندتغ1وروربمودىلردىأ

ثلعأللمماءصه9ذمفهلزدبينلى1مما8جمل01محسعماأللهبهايئ

اتيف1ركآلثفايهدإزأدفامئفابأجموببئلرصما9ك1
ا2اصى1وةاتحكابا

711لمحببأطبدأتافي9لدسيمفأكفأح
وألفألىنميخةازبرلمخلىثجللت9دقيلممالةيخدرلكإإذلقفي

كافلمةالعحاحمأكلشأ

لىكواألفارقأكىكلمالديئ1لسبهلكلمأدىفالأثبب



3

أعميينلمحبكلوخهيدالممأفاديغكاايإث1ثممعجد
نالمالفابقةمصهبألمحمالأوجماتنأؤلمحاكطثرلبكر1حسبأ1
صهـمتهظئسيةوأوفأبالثابيهةجمةصافلةيالهتبرلغفسهأالنل
غسنعثالصفامئو9لمحثينفاسثلكأثص6ىلوطا

طغيمالمجالبةصطأإالايةمالية1ثدمياممائوافأبهوأ
إلحميوحلثة1لمسالسألبا93لضلوالوووشاثلى9شةصل

لبخمتى1صللموالغأوكبفيرأقكالعيضلاطر3ثربهشب
للممم1يظلهيكأخي1ؤملاو4جمأأل1ل1ليلعئنلىلث

تفاإلمجيفورحميالممنالالخنالمبىثحص11ثلهلمطف1لسمالىوبماس
ايك3ؤداوثمعليةن1لمسبطمالطجمطىلجةقصاؤعرجمةولخلف

جمبنأل3لجألدهـجملقكلاهألونموصؤأأثعممعلرء1طكظأيخها

لسنهديئكأ1جمأجمطألمجغأأثئرألنةببماروللى
عباللوطأبمبمالمنيئوقه1ومدرمغاقا4ا1ماذألعنه

علبههوكاللكجعنهاخذالئعلةدبلمثرق1لمااولا
وأثمة1نماافاشقألمطكقماء1ثلهأز1دففالمانتممطضه

أللجالههقابرسيالماوفالىهنماككطالألثداالكلورأعمحبدظمم
وأئمطالفهص1والمالهصرنهرءعثأممن
لمئهةغطالمتانيفأفروطأثهثمايقأم1و1فاهـاورفدميمادالف



9البم
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لقأل

زاألن

أهـلم911أل
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أرفعنيمالىكافىصنر6برأقجيالعو

كم9لىبافبلهخمماثيماألملىتهةوجمايفكقها
71لالمجمئزجملمحفصثالقىللريفئمالوجمب1لمحط
خر14ثلهجماابجمتنآممسإلكفعبههـسنةافييلهثال
عباليفآعليثثمثمييظ1لمحلىغجمفصلىأمماميقماضل9اجمهتلحل
شفى9لبظر1للىهلىيثألدطاللىل8لمبمنخمالشمامسئالبئ

لطيلقةثفىسنةمتعفنعضبنا1ييرولمثدشبمشكلسما1وتحلماثأ
11صزرثظثثعالللمدجمماربأرطيئثطيممالد8كلئما
حالفكى9دهعةيخرلجحطأفىفوواليمثهعابئ2كاعميإأل1ريهرالمو

لف1ت1رىإبئوبعضييآشدلمتصأليهتممببوش
أئأجمآد1فادش1ثويرللنزجمعبدباعليمغشمتضآيااأطمالبه
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حمالممذجمظ1لمثيئبيأشعاثدأرققألليآثتوك
كأطبألبدقميقىلىالخاليفصعأىمممالقلىخممثرحعيصلمل
دكلولمجالمطوذعةظلمحلصذقياإحقثيثهلىرأ

جمإآث9ف1لعل1سئأذكيدليندألنلبيهاالكل1وروبخأ
مملىالاالشديلبةجمإلقألثصدورثاموط

دكثامماهفف1ثغأضلى9جمهحمطاثكلحمطاستماكفأفىالتت

ألعمعظ1مفمالككحطالمالثءليهلغعتماحضىهيا

الال1رو1ثالالعللىييلىثغأثىكلطتنههالدلماص1كصدليث

إجمالخم1ألمم1لمفأظمالالثيؤلماببتأبعتكأوفيأكرز
يضأ1هجالفالمخنةفىدططخملنيبهطلنكحمبلىقى

ةحكرصل1ئتهمطأآلطممفكوإفألنئبادعأفالمعمالولىثدئ
كةلرالمده1لمأمملطومافففمييلثاللمجمماقي

1طلىوجمأكاثماثذكطإلوضيصه1لهثفجأالللهةحمئظ

تزمغممماالثهعىمامدثهآطمهلمجامهمهلمبهالضلمماتهأثمحما سسهقيملىأطاحما
شمغكخفاثمثلذاقي1ولمحبرثسن1ىف1اكإلموئىعلعماكلاا

لمجحشالجمثثعياثلهلىألناأرلممايمكلمجمكلن1طحا
هنيعقخاصةمجمىماككةط1نال1كثاثبتئاميماط

صكليميكظلىريخاللمحأممالطميماسثلبماصحضكى1صشيربرآل
فينجمغألر1غنيممماجملمحالصفيمقهجميهعمي

ما8بئمحم9وو1ثئييماقبماكللوث1
هترفتةثتم3كاأل5ألنعئةايصثفمولحدثطرل
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مممأجمآبإلدممأفيليلمجالراظهيككلم
لادبيدعلولىقالمأهيالعئعم

يخمافظآللمحكالفعدحىفالىلهصطابيأتكهغتدالتن

يةأفعنالطيمعاشسه

طهبنابأقهيبغلقمادممهـللخ1محبلى8ممادمم1
فابةكنمالىبعغاساسملىشقل1المحاكنةضنيملدىيةأ1لسكحةممأ

مأظليئأاللىد1ثلطاثممصيذوظالشالنئوكما

الئيذوةهـهـءلمقأ1وبلئهايأدوألالمتمعيأرجم

اهالعكلولتأثنفلملىممالدممبممالؤاأفظظولمعنةثطب
مرفياالفالكرعمافما1رطأثهصبئسيويرثعكفثاال

ثلكهلهمطنتهاللفىنهطلطبمقطادكمل بلىليماالقالسصمممابجمسفالرشماد8كاطمميحلىكىحمل
إقأأجمهاكلئ9اليعشىلآلفأالخمالمالقيودططىهاد

ئهمثعطماخطيإلحيشحمطلمصولففماىوعظمهشفهفبمافئوصيل1مأهجضا
مأثعألمعدلللىكلهلنالمخطلمألإصوفيضلنبينالرلمحفعافطآليهالمحدمر1ر

يرأتناممبهأفنيلم9فماكسهنيجميرقيضفليهكشأمئ1وأتحفض
قأدقيعنةفيأئادبرأقممااللخماعايهه1صبهدخهجمفلى

بمئشللغلفيمايكثجمننقيهالجالىفتهجممبتادجى

لأثرأكسلدهب9باكيمماطقأوفرثشهألىتورف1كا

هثيركلرأثعنسقمالطاجمالثألردالىدييىوأفاع
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تنهألجميحيمادقهفيتمثنتنلعل1سب1يف4لىتعيعحمل
هظنهفئفابلمبزجمرأعفهثقألبمماالعلىورمحبل
علؤنرأشغةفىجمدلؤسماكللبيهتطكللنةغهقماولمهتونؤ
صالتأليفأتلهلحتىبهآلموألىقإثبهلثمهرعل

ليثقدسيخد1لممالطبلرطكوالمثيعفالخيقأتثها
كلنأجماصغواللمااجمنملطلكلممافبخدرأمماالر

ثدلمداطفعبة1لدألرطاالصحمئطل1فىدرىدو1لي

شللةحآحاابثافىمانألنمهكجمكاإفثىثلولىلضعلى
صيضألالءفىطحمنكثاثركلثقوألىجمذأطد

صؤلميجمتلميذللوكقبإيلصأاامل1عثتشأثحالرمىلماط
لماءهيهأرأوالهل1و1فلسعبئادلدسيةالعم
اجلىجألخزرطلمهخثلللىيئالمفقصدكانأالبلمطأ

يخيماصولهلسأشلوبلعلىجمغلمجلومل1وهلكالمحلصمأه
أصوللخغ1لمدهصنبركلبساإأدو8أدبلدطأألكلإثىو

تجمنأثمأممالفىوللئجأهعألمدحمولثهألدطركلطهعب

اجعةوجملمؤ3روثالفىجمبنالكيهنحأشيفثطلهلمحولرأبهصت
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طكلثمابعثبماتخببنمدكانألىصدللدنائنكثألهجمأبدسد

االسسهفاممسأألةصأللفمانهوممإلدنايالقأعوكلنأ
فىلىبحة1لموأضحلكمحايىيخداشلتولىسمالمةماساا

بكماسثلسيةلماالطنماوألجما9جمطببطالدلمجمدطارحة1
رسعيأجصفيهظ9احمخرونفما1لموأفماوثعكثاكاقييخغودطبب

فيأكلىثطأأظىوألظالموكاثأولمحبرهمالماإعموحاالصمال

يالوالمنيلما9لمظنيأثأليأ60لر11لمدقههيلألجمااللطيفأ

نىيهبربرأيبتأثعوت1نبلمأإخمالبطكلطأللهالمألعبالوعبمالسحيم
المعميبيهدفوتألىلمهـةزرثعضليصطالبظدالمجبأضظلمجمالوالم
أإنائألأملىلفلمحإليزك1لمدبملر1فىلمحكل4الثاوعس9بمجوثي
نجأظأوتبماجمأخدصلى9لمدفيفينفينتالءكمائه1لمن

ييىالملىمقابالةفيالفهتالفىلسزوالممشدلهممهأبلىأل
فبهعاببرثطدىأصطوألىابوأفىالمهدظالفكدالرلمالظإفمكو

لممارلئلمنقمن1الملليأكظألمحبولجثناممثغأففأثعقىلمومأ
بيريهالافىاذلمفمالنةومممطنةبهبالغقثغئماينعيرووثعلهقمامص
هنلللهأبطتظلرئتلىلرسالمدمميكاد1ثىذلسماه1ولجمللدحكظ

أفلمة1لخأالودسبذأيالميهجبهثرألسهـأثهيككألمتنىحصظأففةح
ئالولمماجنئاهنلمحهعفمايخأمحبأللىبافائةافطاطدر1لماعةلمل

لرويلمفماا9ونلم1ثوبرجمبئطعصلمكنسالصأكثرىلهناث
نيخدابأئلسلىؤالمووأحمميعشتمارعااللفينهابأدجمل

لؤولملمرودلحإلالمنلويالموهلىجمةألىخماتيخنولللطفيلطيالصروجمم
للدناطفساللمحهلصوالموليهكأظوالمبوىثهـودعاشماهنهما

لطييوفئآلكينلمجةزإلدآلحرسالههتشكاإطلمفعكل
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لخأفيثحطلىدط1لعفطلخع1قشوألميحمم1إبهنمطئكثحمه
تخألمحهجزآلشتعمارهتج

لمحنربتيخةيياللأشالشعحيإكبدلظملى1لى9ثيثيغمح
ثوإثدحمغأ1لقيائأ9رطكدمنهةتشضعبأتببحالئضثاؤ

4إفندعاالممظه9ممتئريوحهملتالمنحماثبلطفعكها
ورألتثذلمحالىالمعثياهـجماولثةفيريىببتدجمىبارقئشثغفئ

لفى9غوالصطمسعهمابللطعهرابة1حكء9إاملعشبهةأنى

افىهطسلتجطارلمحهلطى1لهنلنىالمحئةختلمارئمصلفأتا9كط
يخهأاالمىثرثسحبماامةففاالأمنيلماكللررجمثدهطرأفىثبهؤ
ته1دمابرظالف8بخسطمماصداممثيلهقىى1ثرإلنأو3ىالم

أظماهلل1صلاسيسنههأعؤأقإلمطأبةأللطلمةدقشهفئلدهاءمرأر1
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الص

ةفيمأتخلميفاباوألنالمحمقيةافقهماءدجسلكصاليها
جالمنلخكبزالعدمتممجمدبلننلمأأبئاممماأمساالندتنيئلطو

كىلفاثلمهألممل1اللاهزناألومحعيوألنمحلسهبمثالملىجمزو

االأقأة3أهاجىألىكةندأطلأأمكاطثهاطفارسميمة
ثرنميىاللىلكمالدخومخألأول9بهماطميخسنيق
ببأجمهكتبواعز8لكتلبعفىصطيهقربصرة1ثقبب1ثالىلزيل
مودىدطألببهأبهعتيلعمه1جمرإيه3ممالمعمامحزطدرةله
فثذلكثنيئملبومما1بخادهـيممىدمعبل1هدبم1لمتنغأبولء

حص

بألمدجمض1لمنرلرةهنلجمملطأتجلثرقبالمحعاإلللتةمعمامةةط1

تخءطحما
أجمبىاأعبهغبخأالنئأصضيجمللجالمتغ

ية1لمعمادفىالغحبمامحمادأيخاكرعأفبلمثيغ1داوثرعمابكه
لدرسيتر1احياأوأكشنلةننرطاللدوفنونياألكلجمأق1ثنأمنا

يخاتوأفى1لمتودساتوللدالقنبمالعالمةلةكلالمتأل

عنالغوقرأفاءعاللفعهمارلفرركل1لمم1للهيدععلى1دركاقةأ
ءالعلوصأربالىعالقبهيعأل1كللويمأنمألكلطألألماثم

يةقفامضأتبهلطتوألممعلىلمفلهمأمأفمالعوللعظيض1

تاموبمحرلميإطافثططمإلنطعلرلعهيهعالمجالمعمالمحالطئعا
رعدثيممنداسعفاافأللمدجمحفطمحالتجصغولطارجا

مامةقناففضثدقيهذفؤجملتدوص9لمحنؤوكاللمردابه
األتضعيرالؤيألفماإصإلأومةفماسرأرأيخاثعالضيدياثتغما

امضمدلينىاطسضنقمممإللثؤ1قاثباقىيلحمأ
ادلىتخلمحبهسخستضحرخثرلهوثاثتمالةكتضأئبلىإ



9كم1

ثهجمأقفيجمكحم90فادفالأولثيهأثمعفهأللهلثي
ففسدوجمانأللنهاريفابؤرالمعةةماللدابالعضى

11الةناأوالأالمحمايماممابهىعانابخاطفىالملىبئغمحبأربا
أعلرصعشمادفيأفبغئمهأللشأفىامحقأبهلهاوفيهأوشفيه

ألمجئلخألكألشو9رصثوصيكحبرخيرتيمالمغوي
فنأصرخنرجمأفىويمابعهلرفاجمأزءجمأوثدايير
بخخلىفيفيسنةستثتولىلى9خماثعيولةد1رثقينيط

اخىأهمتثهمرأوأربرص1فضايماة1كىكهلىمدلىحمألة

بيمالفأرصهئأرككمضوقكمقدسامجأيالؤنمإفي

مجمدديهمالىضنائئافىرافينشأكلمرلو
اكلومىصعكصكانافناكرولؤضتاكياتط

ااهىاماصمععنرسماهأ

المايمنانقورأجدوالمو1لمحيانحسقيدأهماأالمم
نابدمديالئطانأسككداللفيمالأليطالهثماطيرعالءاكالع

واكلسحينرفمانبلذأملإثدينصدل1لعإلننمنة
سينماعماثكني1دفااللركامحبنكلأجه
أاونرجمذماكدتلثثتطاللهدرسرلىت9سمادعنالومكالغام

قىدىمنمفماكىلنخماو1قشثردلمشلغلىامين1رألرحليرآللث
هـبأدسماكينالكرإططدأيةماءليخألرلهكعإبئمزأرةدبهأؤنىنوكع

نرتال3ماماهـروهي1حدنجماكاطلملعملطافأاكلنأيالفحألمحايخ
جماء1وألماكضطالمبئثب1ثثتيهعمابططريقألمحمهـثل

3رموفماتهتألىقصطئمخقالمجالالعلىآ

ماكثروالمواتجأقتفاتماالكلقاممامنظن1لخمغجمظلقنر



4ل

لمثما

لسمد

ثكاللدهأكل

مىسيةلصممفلقعرحميطقرعيه
كيكممالتيىممادهصلهصه

مهلممممارلتمرحوثفصفىلال

سههالالىجملمجفع

لىممابم

لطمهتيهيلالصم



3ي

لمحئأثىمط8 جم8وطرطشه

محأل88حممرأبأقكقيمنمنبضهههتج
بظلنبههااللمجاالعمعاإيئكللدلصوحسك

ليفأثثالللملميغاعفيهعاظاجمامصافألميهكف
ببلقكةعازطغأثهشآبصينمنلل
شئلنفيلسنةالىجدجمتميالهردبعديخهنحتافيثيمه9

صثمالهعادإآمعوفى9عالىئعبيمابا9هلط1رمحضدأجمهيرلق

لىإثحمئن4افاثر
اثيمكليييعيممنهاآلئمهـيثياغ1لرعنةلوجمصابعاممما1ث

شافادلمحالخاالهشالوبىلىحمكاللعااإلآفسدتظنيصلمحكك1لمعنت نغممهيرفيبهةلمإليئجم3خهثاخنثاثكهثغارمألوثماي
فبهثصاقمابهبث1منخيأألبرقاوطغللالومم

يدطاؤبمايىل9اروتهو1لمئيئلجمللللهإلمثيبطنالسههلمح
أطلالمنماثتيئحمتخهيالمجنةس1ومة1لمطلاكمث
لعثمابماشتفوذأوثلفيأئخردوبخأزءتحامظعالمعمنالي

11خل3يلكتأشطالمنأظسالشماأقآلفأفوطالطلهصمئاتبمئ
اصهسببسقممادهالجيغفييمعيلمبهددثنطقلسيه

فطليغينلدألكأأأاكىنرفيولمما8بوبردركيالى1وقنيةبب

لمحسهةعآأجمثأمماعىبههأقطلمحجمفغلولنيطهمىكاجمدلمجا
نأيخاثظيةمةطاصيخماأ1لمحالميختللىطماثممأطلكأا

متماولةجثطكةأطلمجطصدلرلهدإلمفدرممط1لمأكد
ءوفماذ4ططتأليئدبأرناتصأ



9لع

تلحاكجالآأئأكطقأجمماكانلعقللولوجمههـغات المعثدبهماونمالثطلجةألصيالمجثيةيئفاالصخألمميح
حماشعبقطلثرحتهحمرلدومحبةقالمئألمهـري1نث

كاألجمريمأثقآلإنعقدمماتاألألويعكيبالفأ
1ستمافالمحممطأندألدلدتمد1هىممكاللقئنجىل

فوجمفأثمممابلبدهتة1أللمهقطذإلهغاياورنكعمالم

مكبركامظممةفيهبممتمانطغ1لمدبأرصلهييطلهلويهالالذي
9لفطشيةوالهدجهالريأضيةألمحلوافياالطولىأليللهألنفبفيهأ
نمهةيأدىبينمعماصصلةوردوفضوكفأطمحنشلطلم

لياءرثلئالمجالياكنتي1عقمالمحطلهر1لممئثأثةةلطصو
لىرعأألمتشيو

ديع000

دتاثط1لباإلهعألمأانآضالإلجملىمنمالموهمايرلمئاالممعق
أاللدسيةصدادغئرنالمفيدةلئصلماليفأ1والمتاألولمةألمعلىأىلأل

أإفىكتأبألحعطردأبئدنأوجمهـيمامغئعلصيثثالمئنماعلة
يريفمانهيموعثالكالقأثلىعنما

قنئبهدئضلنمهوجمنألبنألمه صيعلمحألىفلمممأ أس6رلووطوالتموتالسلدثنمألؤلوظماثمافونماللدسيةالعلىمص
تعمالىوجمىنجهلل1ىلاشمادالخأدافسهالعلووالحلولكثي
المحسضقيأاقهلفأوكامواصخيلقشجيمعماصالماألجمقط

لغأصنيفىالغقه1كريخنمامالىاىاثسيروأيخفىلني1وضةيالوأل
يقأالفبرنجهأوروضةلرخأنقماألفنبأققألمط11تأروجمن

لالمتجممايولخالةئيماربنمافرلطأأمالعالهالفأدنيمفأل



9س

كلبأئأكلةجمحاأقما39وئجبلمجألهبمااهب
اسعييهإبالمثيئكطكخكشطديماكلبقالكخل

جمظمكلىبنلممحنفي9لمثيئثليماجملىسجدميانمىل
لثآلمحقلينجمماماليهالفتالممميأناطف
ثثبنثمغلمألطىآللةأظثاظةجرثشلهتوزدألل

ملىجمننكهزأينالسهاليثيثزكلهلماليئقاثنإلى1ط
يهالثبأدثدكأألرخئالمترئرأفرلبهالحىفىأجالألدءلمحظن

جميغثورحمسينالمدثألمببهوليبثالمحيدأبوجطهالف
نأيخدالعأبالفيساللىألىجماقصىموفنعبهماأمايأد

ثنهـئلللكهافى1لملهبهرثبماإبىخيثقفايهينلصعغالفيحم
ثبماسطالقاحممبىجمالالإمةمالالممكألسمةرألمحلىثالمللل1أ

كلفأثيرلالثبغثعماركشالمحمالمبشجمطمموفأقاهنأفىلىصلىا
فيلمح1عاللقيوتالهالب1لمحلةسكصاوسمافىفيعألءمغ

حلفتلمحيهاألمممموإللثمأمماجمالصطاثثميمورألهغممملمئشئنث
معنهوبأيعثوأشفأتنيالملالئلمحافةدو1حالاليىيلىكأكيردشا

أك1صلهيئرظيغشوطهلل1لياسهعهحمطلىدصألنهاكتير
ئإلى8نأدالددممملهوجموطفىصغثقافىأللديئ
الئزولمحلمالملءأفتل1رثثشوأشماخالمديأئةلرألتتوكلطئوممنالجس
ماللألونألدلهقتمظالغاؤطغالمحالودإألبأربهلىحوأ

سلترمتهـاثعةالغيمارسدزرالالهئلىيةمؤلغأتكاطسخالمحلتة

أجضقينهطفىماللىساتم1لموأكأنماءمنرزلىأالمؤشيناآلوطأ



بمي

نمأاكالفثيدالااكففييلبمبالمةمموألغلىذالغؤآلنيصرسالمة

يهمبمابأقهفماجميهإلضنهاكعلكأممأيفىجميالهابييعمهكتالبإبأ ألءءالالنىالمميظ

يالئبلكأءيينئىلاثأبمفأمئهولههثألئأيفي
ثنهاأليألمشفضهأمببمإدالغزلبلطهثألتيدفمق
ءأاللئأكماثصفثووأليلقطماءني1حوأحشخ
مايخإلالئاليالمجممصريمجمظثهيطاأيالكلجاطالمس

ئشالبمانبوكاسأيأأعلإئبساماممئمهالمحلبىأضئاأ
أعمتعبملدئأحيدنقإلتعديلالماطبأدعظيأت1دأنميناكثيى

دذألةللررلعلكاالبإقأقوقتايثأدأرمضمان
دلمجةمتعددةأجممائأمكأشدايالىثتةمتغلىفميةالم
دبحألمحايمالمدئسكأطلىمغلمألثتماجكلأبألنمبلكاهأوو

فاسأوأمملبىلرئحبنتألفلى9ضيالمئينةاجمحكالم
لمبهاألمققانصنأفلهلىادوثيهههبألالمغمارلطاللمغالالقولظم

الموفىإيطقوثنادظزاوفةوالفطة

9لمهؤبىكالهثيقىلمدالمادلناللدالعباللإلألمحئاليرليتمالحأر1جمالنله
اللىئبنأمأمناليالليلكأاعماجملالمحعاديئهطلعلمأل

نإأبهيرالمطالممهييمعاالحمكهيالممئيؤصيئدتمؤلوضما لجعتماقأصعدىطناآيرمفىوسسه3فيوليةالمسلسليخماأصنه
لمأيمسيوأقامركماثاأتأاالوثىبراقجمأاللىفىسنةنجماأالمحأألل

كناتاالطلىفلىالإصدلمفويهاأقنماحسفااإافىلكعئال
إلدلكلصمجماتاحمقالمطلللهرحثفمؤءنالمألوبإوجممانسهللىأ

فييةأثأفاجمبإلأةلطةلنئودئلئمكربرلجمهصنء



يم

رئمداثمأفي1جمة1ةنميئز1الدإيخبهجممؤدال
جمتجمرلمجماكنثىسشاليهسثلهصلىفارقأفىفافىأجمق

يشفصوأمحالإثبيهتي1ثقثبررو1ءفتةألكامهلمحعهييلةل
لحخاتيممكلىردتاعفأجماثلهدصعأيمئنةجمعومأثنقاشانمه

صجمة1لمحجمكةوزالله

شمادلبكلنهلتهألخبهجمةجمألكشكندهالما
شأيوصمماخعالخايارهكمم1ولخنيماجمأةثبوعشفاجما

معاةىنجمالبمالمافنز1فالاماكعالمقنأظاثتىفما

يماو81المتيئحمسيألمويهالديايغصيلطتأءد4تئأ
أأصبئلمالىرجميمالطفدأوجافاصألضويب
ريمأاللعاإكفافيكثالجظفيمفىخهفيهذ3ىبه

بربرمماله3ليرعلهرليرلمحاللهرأندنأثب3بعتو



39م

مثبنقالمجلىلثرمضأهيلقماميبهافىنشالآلقىفامقةج

يعغلمج9واوحسيظيتهصاللكهنينثبعمالمض

أأطتطصماأهإثلز1بهيظاللمثيمايئالاصظضوك
لاد1لهتيهضجملفتناوفىؤالاأثمافتى1لمحوطالطيلى8ط

لئطذبلىكأمأمن1فنغلف4قبأماضععفيياثه
درنهجمغالمألجمامفاجمألبجدضاهلاللمفامكلفو

بيمايضفيتجدطصللصألبالمانماكهساوسيهوأكطأنجد

أيصموأوه1للدبطجملىأوالهـأذقاحمافانمايئلمجئه
كطلككففذفيأثبأالىماتنجرالنماسلديضلمولبا3ا

أفأرلمالإأأهانصهاللأللمالصنةلم1آخاللدى1مغ1
رلىجسجص1نعنسثلئهأطذأكئماذاألسصمممظصلنحتهبعت
الوااللمطويمخطفدليصاللموصماللمأووهممريواجممىجأل
بلهنجماأنلض1نلبمنهالحالمجمائامحبضعلبعاالضلله
لمحطثأتجطصاللويركااللمظوويهوأدأأكىفاقهلطأف

لعنكتابفأليالعالمقادرمحط1قلي1لييالةكلدشألملى
ابألمفكبفاشعظورأكطلرلهويخعفاقي1ابباثنالهلغبطخكهاأ
3تبهةأظضفيلمجغاء1وفيحيباء1لمهـقلظيهردوعلىبيوالحيا

ماربملأنجنبخحم9لمسما8تدبهريأرء1ثبالىبكاتفيكمصمالمحةمعألل

كلنا1لهطكىطيناكمالمحاإوراقيغ1ثلطر1واي
شاخكعأورألث1يثارفينجماجمأقألمنظملخيانأ

فالاليفمار6كاأرأتضباللةءأئىأوالمحهـبشةجماكدوألمحمملث

لليصفهثرجمالمحأرأبجتهفئجليلدببمابفاولصلللهرسيل1
لئهمخاكىبااالممثيرممىصمنقعليوط4الذأف1أ
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جمالمجيصإلغزبهيغكبنءحلتأالطاجمرال
الثااللزكدالنكىبخهـيخبماللننأوألحمخرنمماالشاللهعماجمبأدرا

لجيهألضعلطسيةالفلاليئوصاالبعيدثىلىكافقفعنلزلد
وضطدهبةرالهئلىفطا4لهأممظمااففى3شلألفيلمحوفثعص1لخية

9اأياطحططألبرصأأحمهالمسانمساجمثالصماممة9األبدآلخملىء كاممادسيدالصلمحمبرالمجىح3ومعوأرر
بربهفهلدأئةديخمافادصضرحميمصأادفماخبلغالتماددعا
اأخملنلىألهـفيعلأديمالعاببلحقبزاقلعبلىأديأفيئفيئإند
طقأوحميجمبألث1ثلهكائهالئنيثهلىنجتأك1ئمسنلألمم

اقأزماممنثومالجدبضطكش3جمألالعظ1وليفلعألمحلىفآلس



39

لمحدلهـءالسبحبخمعيناللهنهضثشياحمالغاالمبرن
ر1االارمماضيالتلمعيذزممطناحمأعهبلماالش

لبلصيجملالقأتمؤلمفيإقخحطلىلىيهـ1ثبهط
لمثيئاةأالمحاصألىممةيحفوبيوألمتغأب9مهف

متعافىفايلىى1اثفسبهاللحيحممهمالممح
ذجمئهتلمتأعهنيممن1عأمةمافرىةءاذ1ؤجمابةةصمالثحأئالاله
خبمبئبهالمململضبئييهدبخدمملىاشالفماكاملمادعطأ

لمةلكنةنيه1زألهحمدبىلامج1ألكمحلقق

امغرر1ذحألالميهبليرالمللاليميدخأفما1هيلألشغأمةزيخةةلمحعأل
الفاطثؤظاهئهئهتدهاضطلأللمحمامثب9جممازلمادطا

والغئرولورثالملاقماويئ1روءوقهكهتييهيؤغولثئوف
11إلهصرطبهماواقلأفخبافللثرصزعيامرالمشؤعه

1تنينبىءإفاكاجمالطمأنءؤبقلط3وعظيمفشه
01ءإفضامالبهىهلمآنححمهءالزصمان1بنماادأفكتبماكالس1
دنفمالممتيمهميرالؤطفلزلمجقهوصقفالطدبونوخمعأألنالم

لولسعرأسبمابيهتللئفممعإلو1ءلىأدأجمضالعمارص

مأالئفيسبقماتاايأل9لغفمالمحالعالمحنروبطالبموكاممططأ

اللحكهماالمجفىبهأقجممااللى3لثأويخجمأفاافأبنأءيدلمحا9كه
الدحمايألىالتسهأئقأثضماكامااللىوجمهلصكالعطجميالدظوفدهأئدق
اعلطاايالللفلدمثئ1عاربإفىمحأإلشةه

و1ثفكصئطوألبو9كألرلدوقدفىالالوطظ3يفجمأوف
اعلماجؤدإلهطظماأللهوصينبالخلى1لعرألمحنوطح

قافىدكههبونهخكلجممتفضيخىحمعظلجمميى



حى3

لىكباطث1بهرتوبوأشئالوركهأخمامياليإنحللىفرجمناوثالفك
قاإث7ار9لمجأومماقأروصأثحهج9ؤكأظمادا
ؤفأألوونجكشنرفيدالسنألئككمالوواصلزلفولبمىأ

خالتأفىميأجمعببمالميه5أصلىلاثلههدنامغالفمس
تمافىكلماالعئمأ1تجثنة7سر1دلىوصؤ1لمرفأكأث
ثنأللخستمافىدكيماولصضكأتغبالفهافحإجمفاإصلىءودفدا

الضهانماضأييرلتيمممالعهرثممملهلت1لدعو1ئاهلعا

كمف9دظتمافيفنماظابطماألمملمفأتيهخ9ؤؤثتوألرتام
ثىكآكةمالةلخمالمماعامهفق9فألصائإأوووالمقلمظ
أدأأففرءاممجإلالفىثمموأثاح

ممائىمثخ2ةثهيرأخثلمنعأنقصمحغكغمامبالمزو
إفاظكيؤلمجمانلهك1يخبعيمابإ8هإوأناالىأقفل



3

مأور3اكلوأثلالمفمالمحا9ثممافماسالولياما

دثلىجمفألناالاللمعأنعلة9للهئعالطجممادمإإثيثبورفآف

رةسعيماسفاوألسميقمحالويطبيهرةكافنىكرفمم

لىطيأكللفملىكالةكمفابالجةلمةكهـااللدباثعالمقالالنتخل
هأنالمعالمايألمطصممتل1لرقأثالبالمقصما

هثمألميكصؤالصمنو1ثالشأصنةئ9جغماوال
نظكليظالغلبقهثصاطشئىحأطاأجمقهطوجمسهـ
1إالاللةماتحيهقاوقنفغتماهاللمةسالصاأعلدلاناوثلها

اءبهثالمقسيمامالليالأبفماةللزتإجمروفالمج

لعلمالعأيالماواأللقثون1لمعطماميالديالأودالتا
هـنيىماعمحائمالمفأكللالثالطلمتقين7محافارعوومث

يثألكمثيككالدرأكلمحررهسثماعنعماكاؤأصصطحثوت
يئأحالصال1ركااكالفيلخألرعامإلنعةلءحالعلم

نمنممم1لمنأ1د9ثناسطمالبمكدآلثأجمىلحمآرح1واأفىالم8 هغماصللتياننيةكوأ1رتئخغىثاالصلمحاقفمميرلرثشأ

ملمحدأحققماشعكىألرجمغضدهفماعصممامحة
الصاعاألىطما

أالثذفكودفعيةحتدلةثالهمعأكأللحدطنهمالةورلبن
طاا

لمحلرحألللنقلددمممميلرهاداصوفىأادبكخضرثشمأثحقافل
رمةوفمال1اا

وليماظعاللمدهنيماثيكىاطمحنجيدؤجالهفيالصبيلحئهة
9المثأ



أجمىاا
لمحثه

ظألرالفيماامل
ثلىمركفىو

مالر

ع

جضثالعأفآ

طرلهئالا

33

ء

وكا1لمفتيحابأممظهمماذخر
شملمم1امو

لجهيهالأللمخمهخالمندييةىأدكااليألمقيئكالمطدبيضألصييتفا
نمغئمو1لسنةآهالطترأجمفيكابةأفيلحل

حماأللممعين

بمنغوطأمانأفيالمحالعرث9ثفنألفع1لمخاثرعمرألمحطا
لصتعنل1ثجمثنغحكىجمهلىأميكيملهئأيمأبأثتانيممن

لمجض9أفهك
طض

نطلحزلمجلىشعوأعولربمدابخمنيشحع
آمالجمافى

طؤ

ششمافيفيهألظعصرفيمةا
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مهجم
ربنيفالبوكأنيمالمقزلمجبهسرصهـالمنبيشأللغثالناضنآلمة

ادائةأالظأكل33
أفالقضماعىئهبجممابء056

لةأيهطالح

قاؤألسكماإلمحمدةطةماهـبهـإدمتلدنزقمإلصث
ةفىةلىفىلىالمحأرزأفيرعديءأدلقركلهااركام

ألمجثةالعين
لرءفأللتمالمجهلقمالحافثنللرءلمحأرألمبا4

1
خثخى

يقفه1لمعيتعهااإفاعم9يألهـفاألمفماصلمبيأنأفيك

رجمأمالمتفآئأصالالناعلجاءو
أمثتراللنمسبنخمفماعلكماأدإلمجدالتأويلذأأليبطالمط
مثزيأهلضمالكلادتزمنطمل

ئإ

بأالنديةاليفنبعةلىفىفيألىاممبهمحعماوسوسلتبأكالمبر
الهرأالأء

ألكنلقاللم9ولحدثأللشأعالنحمهعزثاللمهتولالمألم1كمثماطاببئط
سواا

وو

النالرا9لمنهابهألدكنككإمماارالسالكضماتشلىدنهااسككمت
يمألفمحررشثألألغجتنمئقماميكموحمادباءالزمحمان



عبم

ن36

هضبصيحثببعجميممأمنيأفىعلهجميراللرتثليث1صأدارحمىأمممؤ
صح

تكخيماضنةمرحشالرإثسهنهفيبهب
هجمبأكن

بصتجححكألمىأمحشتهسبرفإقلحللخألنقذألصنكألمممنئهثغ
ه

يمصضظصالىادثهـث

صئكاألوفىمىلمالممالرهلمظىجمألمحاعويااللمحااللنأثبأوئالئرقم خريأخأأ 32لصبصهذأ1ا

بمعءحييمأهلا14 نأئلأتئرليألمسمماأدلةثلطثلالسماهئتمالةء ثما

صصأحالجسماء
خءمحتةب1كالطتمالالضآلللىعثأرممألررعثطبهاثنأرو1

إخصعلفألىصةأنهاقلمجقاغطن1لىلفهبهأممتالمغاأو عوهل

صنهممصىلحيوتفسلجهمألمحعلةمئمالألمحظصتجادلمحيدظنالمممطان
ظسلمحبهثفاء1لمبهكشابأأثيهكتاباناذثجممفألمقلصطمافيالبيأت

عصكيتيرجمرلنبهالثأطرلشمالخالثالعليهحالمغايمابهىأبالعالمجظلا
فتأدعمدبربأفهييدجالالديخما6لممردجهممزيافيبالمنهجأرنجطيهويفمال
بماصغتئحمبا1لمجطأمنهيةهدالممعآلكفىإصألئمصطمأكأثوءخابئألعر

حهمإخفهنحنخاكاقيششهـ

كخابهصىكبماصصاللحنمننلمحاليلرأثعأظصتجماصعوأتخآلالطلي

ضصظعآهمانجمشكصماتأكليالةأدأتشةلفلمبملى8كا تحإلعاذألخغتلرصويإلطرليهسقطنلدؤأبةالمتهطالطبنكاعص

تآميرصاثئ1ضمايهرأهتهوقغبيلناتماخثغععأتألبفماتالع
صحجمالبجألجغما6لمحقفبعللمالالثةسلمناخمابهوقلىسلطأثماا

إلح
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فاميهـئاثيحوأالضالئهلتةألىممنالئمأتففمانقطعملطانيال

سنضولمماربيحلتحهريئمنليرطرثئاجمىلىقألهثأنالعالميةةألإلإ
اللفأكأئمومأشينقممعينسحتأو

اف4بماشمإعلطالالليظليمثهلىعظدهألء

ئهماأرشكأليحعمالمنمفاةلل1امفع
رقياؤجمصلرلفيإفىرمملوبهالزبئقبهىضرتكبالخماكلمامخصاافىحصر
انابهفيوضلىنخللرمروتإشانما7آبخنكالممكرفاقبرلصقيفام

برإبفالظقآعغتنآئآمملىبهالىرلمجأرصرةبرورفىالماناميثهانكا

آسثإبئأاللعجهـابابككاليلرآلظطصضاضثاصفواس
همرليطلمموثياكلثأل4موعكعتاءوممألائيهمإن

اتمفص3ميككهـنر لم ا8كأيبئتلىصيأففافلىللىإبكفياوا
قمغبهماتجلصلمحمععالأيالجممكجمايبهبهعا

هيرتبهيربربركأللألرطوانقبهعاالطءممإيرلؤإنضقتعالىحميص
تىبرهـمسالمعااينكهسةبادإتصاىمؤبجملنفازإبئ

ىافانجيأءنو2انيممبرت

مناجمأايناالنرلقصئق
البركايماطوانىسظئملىشجمىهـشعاظاعؤوابالىبر2ض

ئمطليممفإلفإىإلمجصيخإرمتاهمىجمصأبراألأا طاظممزظطمم

اصلةئربمضىعحدحوينمفىممابهركاعأدتكبرلمشمضعر3





39

هلويأحمعييامفيلحسيقيخبفيالسعغجباللبيهيئالضيبه
لثاصهبالفكاياوالم

أكنأجمدفيأللنثئرتىطقومنالفماودندالبشألفلفا
الصثاألفىلرطثقرلنوممكنذلططيما

لبأللسلطأنبهطماملض1لمبزككابةحبغماط1ثفصيلنهو
لنيطلمجأأللبولهـدذيةعثابأناأللهصالغايهبطألببأحدتم

رعتبتربحرآلجممافي1و1لمهوعلىعاليةعيلله1اليمالنىض
أل1ىلوطيبلملممسغظمبرلمبرلممأأأثيمعمد
ألمحولرإللطلمةببوددبلعإئهكأنوعطلبقأصدلملمساالهكبل
ـصاجمنةلخأخفيهشواديقولىماعالخنبجلرجمأعىي

اهالكببخعصصمماكسآلولنيتاوافىدلةاآلويرأوللفاومأظن
بهركماألمحلماهليلكئنلرلمولغبهناصمثاصأبهـيرضقمك
اهبإلىلهمأبهلصلتالكولمشأليمالمابشحممينالالقسقأدخأهأعغش
لكبفيأالعألجلنىديئممالمجمتألمجالةولمحلىالؤالنعلةوجله

لمنائميلمئمألصالثابإتبهلدوتحابيبمافىكا13ط
هأتأفئفيلمجالمحيأدةلمألىلقدطالتشمثطبم

يعألوكاللورتؤمنثالبهىد
سطاجمأنجأتأللهوأنجتأررصمبأدملتىربأبقأه

عنتؤيهبادعشتهمامالوورلةأفيطنارممكنلثلضوفدقال
ماصهبموثلقذلبا

هلثالمجكدحتطااةفىأللهئلك

خأليهامذشائاإمحموداذانجالثس9لفإلا
كإلفيمقوجلهأسعداواطالىمح8عولرداليأدممنكوالالناممزأللهأ



جمماسلبالد

دلممفيأالمافلشباللمحلمسلفالهل
امادالللهمنر

اللكغيرسدسطميالالليهطفدجلف
هماصههفتت

عئهىلىضمهددفلمجي

لمحمليرعمثدأمحممممصىط
كهممييمافدظلعالحمالضظثا

للهفلىهجوكأحهنكلع
أالالأ



هـ

محمايةثلرمالولفىألرصدخزينهيزالعقالغيطهسةنحا
لىوألمنبكلحظالصجمشهاطبككيةوطمايةثكجماكإلمقاثةج

المألرالزقلجهخمدلفأرسيةباحسنلمائمعطسالثرلنآللمحفقخألزألا
ةلوأطاإلفهسطاهألأأدا

لدلكلقاطأنلمصألخسلص1لممبول1
لنتألقهوةأواطيأرفلىلخةكاصأوطاليالالصعبرولدلبالالكلولي

لبماوالضأئبنمأرقالينئنضألصعنثمثئةأحأبرألشطاليما
قافهبمانناأثنلثحمء9ظنفللبافيبهأبىةسبهةلمهبهث

وأرئنكفىهمكجممامؤلضأألمحيمفىربخقىأأثفماليهأ
كامادوروهةألحلعلىابثهضألنئمبلبهواظالصالصا

اللمحةبمجمنهئنيدوممماطاىالغدلمراءتمبهركاحمردالثمعكطربجماليعظ
كلطلفإفى1لمولىكلالداايممقمادكاهـنكلمااثططمالمهـرقأةشقح

يمجممممااأللمىقلهص1فمطكبإل1اللفأرببأأفظمجمفظ
غةيخالعهـلدئأئأتهمادلرقثمانيتجفليدكيثجممالةرر

ألركاممللىلثسنمابعظالعطشغقةليهواللقممططيماجمالب
فياندلحبادظكثلثلرممابهولممؤظالمحأيقعلئهه1ربال
ؤ1طأللمحلمألرصربئيوجمأيئممىباثحمالضاءفلعألن
لميآلتيهفصلجقإخبطيأيرهوضمائهإكاويخصرةعبما3

ءقلطنارسمادعىأتيأنوظنيجأبةكوأمأصولغينلكيوأخه
بثأالعجماأفأألصبألألتالعبهآبةإللمدىلفبرللمثئحألىألله

نثيالدهيتنانهفايعأاأحمسنألمحعنهدالنقالمحالالها

يمااللية8تهيلجالطءضئلما
كلثوأكالإلكلكماوانوهويخبرونليترلددلإلسيةلىكال1لمألذبرفيأثاي



كاه

اليخثملمنإيوإللملتألىفيبيهفرظحرولمحىحمط

أثبشالنقخناكأكرهبئبرضفهثاأللىطل
لىاليخل1والمجمابكطتجلبةأفيظطبفىآلالوصحى

كألقديقعحطههـدنمامنىفيلماودكقىبلثايشتنالوالفألمماممال
11يئمست1لمرفيهعةبقاساجغعولمطلألعودىإلجمعشنا

1111الطألطصقمالىضهـأعمالمى1ههأعامتىجسعمتها8همالطحللطماء

ااةبيهاكؤملنشماب9رنأطلبهتالهائد1لمبم
اههالعممالئألإلممتهماثيهأيماطة
أكالعلأعفةصظصمملليىلمالجمقاكاألمجطبضالوصد

سنحرطبنثأاإللامألحميمطلفلئهتزألغمحننيهثثتدأ
بهأكللمانملسنينبخةىماودنهأفوشئماقصرأبيهمابال
لبرطالثة9هطةفاخمظحةألهـوأشفألمديللقيامه

ربمطتكلهلألأبيطثألثولملتعاأالندكمة
11وةشآلردطيوأسقغمادتوالمكثمابةديقحلشفطيةولالغأالفنرن
رةالقدقبينوضأزثالفرأننمألللصضبرعتالمهيما
ثلمماماصعخلليالدرلميتروتقاليالممجمداألدرشمااالاللىوائأالقا

اثلوجمةأالمحفظوأثرصنمدالمحلئمل1اهباءرليمايضونيولةأالل
مألجخثثولمالمجمصد1لممالظدفيمثكجمالمانفهينموايد

أعالأقفتلققتالداالاول1أريإسةكنمانتلممنضنرايئأهينكىعش
أبندأأالثأليمدلىثهوبر1لطيةوهانالالمحةب

اللريأحثئرئضنرجملمنلهفيإألترلمشازكت
مأثبمتهبعلىنةسهفيلؤقظهـجعتببإلفيهمحكيلسمماسهوكرل



59

لحاأنزصيرصكماالئد3دمةتجماألئهطبذلممالسدطنة
ؤقيكلأحملأليهألآلمحغدبتكيترالمعوثأمادآلكلكننه

شكالملحهعنةفىثأفأألللالمالريظماتأجمسحمناحمسنويالمه
أعااللىعقكيخا9لههعببأآفاألمأفيهثتجلسيللذالتغاا
غوقصنةألخلحمعغاأفيىاتد1ظمديقللطنمالوقيا

سئئةأثأنجاذركلبثماألىصماننيفأرجوللغماسماوبئ1أبصل
يأالآورجمةالولىماإلألمحماالطهبمالىمحمي

ميهر1ويبملخأثإللبرةلحفعلىكلماإمسقأدصإللطيلهـأحمكظيقبمالرأشعأث
أايئألمعنةةأوائهىذكلمانياذبعدفيتوسماأرمملكنقاألمححى

ثولأملهـةلبراكلدنيقافايرثمىالفتطكتهعائىالممان
طالةوظلبخيلةعطاهماكغة1رلطمابلغماوفدعما9دهما

أبيدنمئايينأظقبيذلكفدكذلمصبافيمألالقما لمجسالةكلأقنييمافلطهاآلكرسلكا01ايفاتلقيماحرأتمق

أاخرلحثسمازىالعمادفىبةلمجتسفماهلالرديقهأفي
لالليهأممثرالعظيمالشمانالقيحالاللشمانالىحمصاللىلماةملنليثبد
ظيقلظاقمطصحملمسيغشؤطأجموإمحأللهفيألح

مثةاللعبمامتراولجةرثنالالفلىصيطفناعفىصهـ

ثثسلكلثيهصبياللغغجااللفيإللماثبابىوقبموالمحغ هاظمطاكنةلوللبفىيخودأؤفاصيالل
فىجميحلم9كةزفعأمماععثعأسبعةفأضوبننىلةا

ومخميماهىفيطدنافنادصدالطوكلروودنأإاأفلةالمسموالىضها
اآلبىنفأتححخاأمكللنظكلضرولماأبلهعا



م

فيهئبهمحطلمأىاليال1ثثثلعسنألأليةطفيانهط
اجمماالثلمحظطاقهآبنليأشفغ1لمعليللاليفالالدايهة

انجماإوجم4خةبطثلعأجمةثلة1ثالطثثظلالمم
احمارقأهثمث8تحأ

آلظأجمبز
هلىثءاءادكألطصيدةبهغطثشسالوبراجمأى
جمىفوممافأيختأنرصرفماهمبنبضا

ربريروبرلمافيلرثررىتمكطبهريئكلئانصاث2حم
بآجمعاقممافىمفئفاهفئمبرواببهينإعلفأبىالئحربهرنفا
لىهـتبئنظأفىأوليائايضجمرأئلبرينبخداكأثخشنطالنظ

انمتملىسمايلمجاكتإبهقشهاافمائى3جمعيرئمبهقظض
كلمغ3ئئملميوبأالرلىكئلبئكغيريهحهمعاليلقضضس

هنصهـبهبئ

جمتطمهـةفامالممرجمحئئأثماممزضبضزيلوساثأ
ابخجمدطتثؤفيانرطفىفؤكأتبهيماجمممماضفنااليرواق11

آنتجمصرإكألجيننمرإننىجماسبفدىإهولمنئماقحرمى
أكالبئسكضدرحملبركه58ولمبئاانحطبرإف2ابمييكانهتلمائقدص

جممأبهمزعبركلئشهوكأكاهـحمالمجمرفأمملىبجماننربرجمنينجماصك
برالدصنمقديينمانضلييبئلميأتلطانرلمبنطصؤلمجلمج

برستاعريظعضقمانكقتأماثيصدثىثطجملي

ئجميممثأهـمرفىأثرمزبرإ5لممروـرأتضقيايمهاليخفيق
شإلمحئطيئ5اللصئلصيبجالىفيفيأتحمرصناببرشراعث







الهـ

مهلعمابوثبماينأفاإلفعلمرأوعماهـجمحهن

أوالربممالأثافمامالميلصلجةمالببمدصغهقلمما

افءةأرلىأقبهيمامادفغضثااألوبهردطأ1لمحنرأينضثطنأ
قىللدتغيلىصدوالعاصفىطالفموهصرلاللماأيم

غروأفربئوألمساآلوالعنمجمدكتهأممظاالدبريغةالمعفما
مالألمحأدلمعأللملعوطيهممابواليثضثعألوألموالثمن

اعلةودهأنجلمئلوجماألبأفىماطيخفطماللعأصألش
3فالمالالطالمئكلضتأالرتأظلفيممأواكيالهأادكليعأود

كاللصيالوتقيمرذهأبأيأبئيكلأبدالقالصلمحوي
وجمقادهنأليأنجإرسيماألقظمحمامحلةوفماليلىهظضليعن

لىأنناتلىفيالتنهالمحديامضبوطماونريمالفعمايأفنزجممارحمة
فغدإجمألودإلءعصمابةجصمنهبحهصرقوفللخوأكل

تجاافيثلللفضامعهأفمإل2المالخيرهالناالزماندماثفء
جميماونهالتىكيأللةوطاللنموأنأإدصلةلمجفع
إلممدفظليةأضماقالمان1دملألمنكفدهنةالمقجمااأللمحماثئمأ

دفمالتفدطالغلناصاهثكفلنقتعرعهألمجيةرس

ماوخممااأياأللهداأ1افىاوطأطلدبهينالمغأئ
صزرعةوأكالولىمن1اجمأاكىدجلليخمائمامياالم

فىجديرأبةوقديىمإلشاصعلىئه9الإضرى

كلعىووورفزفماصلمخعطلعصتوهلى

اقاتأئجمللئااللقيركلمىلمجصكل



هه

ممايئشلثفتممميلمحسليوأنئماشاإملتالياتمالعةكألممإ

اعافعلمرثصالوأالتعمالودالفعيوثضاأدعلئاعيصعفقةاأ
هيكوعالالمستفيصأطجمالبمالاللماليهرفىأالىؤممنثاطجك

ضالهـعذأثقييو8حمنلمالى1سأسالرردصاالبلأيااللى

مأثلشللعلىصالعمبثركص1كتابهألطبع
فيحمبمجمافماشآلمهـواللرليالربئمسماآلادعاصاكيفى

أجمهلهأأأجألبرالمحتئلمجصأفي3دصوأفالهئةالميماباتم8ممادأ
أفممفثطألئماللىجمهالجزدجمعهصوالنلثووفيايا

دفىشحماجقدوعوجمبأجمبالدرنيراملماإذالنؤأكل
رالخادأرسةعمالندأفإلطمافيالمظىأثلةاكنلتألطجيليياللا

بىادفوأضلمتئىس1ثعليما1دفضالمار1ير1نالمانجقيرهاو

شأفيأأثعماسبالغطجمثأفقمجوعالنيتثمهـكحبإلمحسثق

انرفيعالكددكظبالسيميتوألدنبوألصاللغةنف
عالطإلؤأذأالر1دشمانألخالمعاكنةناأمجأ

أاآلميلىمادياليئخمنظنساأطلك
ثثتبفالمهثفيكألتنلئتلملرممالمأخلقمؤيها
تففالمجيلللعبالمطيقهألييخ1شظاضأدىأنقأجممالوأ

لمغولفإطماطأليظمىممفى3ارسأيهايطرجمنبظج



جماالسآشعنطاصبمححمبعىةكةثتالومماكأنيماظئمافىاا ىأاتثث
بطاولهنأطفىأنهمدجميييموركف3الممأهلىيفميا

اطيممماكهدليزيهاظئةعاطلئئلخيلىأاماطلن
أبسزالمفىممئئوأذادبمجاريهكلمادأدبراأفسلصأاطاللح
مااسلبالدببماوفاماصظهماىالدواالمحمافلقيددس
ئذطأققصىبهادكمابماأحمظمنيلثدءصافبل

الئأئمياحمعترالىقيطماآلممالدالوأئمالمجليلىالنفيممة
حمابرأبئيخاكالملمحألمالىكعرفيلبالتىدالمطايةفر

5لةاكاطبصمادقيانماقىأنممارفىظهصقيرأاللئا
هيماطدىأمرممأبةإلمتاكمكالخيصوأشمالىةعاظأدكيئأ

أطييبيبةواستعأكالدشيو9لماطميوأضموببماناقعن
ؤنلوطتألمطليهمميمايأشتنمأوسيوحأوحه
كتااباشلقلممايرجمعمقعلىوفتهلمحبأالطايرصوفثعة
الوايخرأيئلوفىجمبلبورأيكأبطتأبأواككط

ءراعمالاكالضلىعودفدبغدعلمنرالهألصطممغجغترخااآلب
طمائإؤنلاداضطمادنأوأوبيثمادوكألةلجثمالهأطببلم

األنصامحيةوا1ذنأولوتمالهأذهاناليهبممثلةبأما
إ

أتجهماااأئأغألالكبطمهمآغلىأصلمنىث9صر
ؤااصماصؤاصنممطجمصمكسقممفمحعجظء11ـهمنع1كلثاثهءأسص



كاا



1

اغممموالمماالثللموثممعحألئشمعنةعندبهبقتهل8

لىمالديقيهألبثصرفىكعسهاطآلطأالملدهولتهصلقعهاجمكما عىبدثلط
سيسلملمهاأكيسء
رفأنطظظمسالبممإلىفئ2لماجمسىاجمرجماط

حشسبم

مأأكأنملىبرآأ6أئطأالااثمى انكطلم2هاناكأأكافير ه13يرا3ممأبنبهفأفاأ
اصالظأائ4كيفأا1كرسمكألمالمءيهمص 31زعؤ

م1ليسكشه4ااهكيمااأصاضقينبهمكغشفأ
اكلبمامحمالإكمحناغهمافاجمافيانإكيختوانا

صوسوانمممكأممصبي7مااديخهـإكابرظئهصب
فلىبخالت23بييماإفأأغأصشسفى
ممىامكاقن3لمبركرسبتنمعيئجمإممعبنى

فأنرفىغاووةففيدخكأأفيملغصكجصرع
انممظبواضاشنزشنطفيردبيهمتبكزئهـضجمم
نفىرمغافىصبهديهمرةفبهىصكأشجم



كر4

معصأفاوثبهبىجصضطثجأفىشنةطومميرفىاأد
مظنكىلمبرممشضأجلملربريماصناليبرجمىلمجمت
أبإفأآافغبخعئإخبهأحمانلمجطابممصلمجالمت

كممبرندلمفىدشزألمكطثملثرطئ
بزأكنحزالقمممبهماتحجملىثتيوصىسجمركصي

اكقأسإلمجمىيخمئنممالجمنئبمابمهمثممادفيف ألممئانضمكرقئهـإسيظئأءنالثكيجماهـاك

أكلخممانمملمبهصجممءيرحيرفىإنرونجملطمممجموهـجمريرط هيرلرنأكلا4يهض
أنكأللمربمكاالطعاوفيلييىبجيئسامض

برفئكاجمنيممحيللمفىمرلىألطوممبماإهعفي

كئمعوفالغطصلىلرءيرلملمف

إاطمائممىضعرتضهىئرضقمكئهصوبه
111دبجالإنفىجمفيململعياسنجئمالىلمتح

يرصتراننأطرئمحعكأإصربهبثنغكاكربمكولج
كوبرجمغبهماساكنداضبهمضثنزقك

نروغنمانىفيولنغضابمجمعبرك
أنأفىصظبرشفلمنافيلفأإلن

كأ

وهلمبرنرضبإأىأمبرلتصرنخبهع



4مم

نفىربهىنيدخمأممماضمانجبرسيئتيرلثىرإصهفعنج
نروبنمالطهلخبفففإللدحبئ كالظلىرسنىبنفيظيهؤرمماأتىويى

كمههـ

ممرصالصأورنرلماجمبمابعليوجزبرممغ
ئرضممزمموبمامىصاءوالىيلىبويرودنولم

ةيجمدكهبهىبرأميماعإ
ةجمىصئبربلكآب7لخؤامزأقلبؤهـئابيخظفىبه

هيومملضربمصلصبخيجمنمركرقيبطاأاثرإبيط
ةاصيإبمميمفبهطرألفءس 8دلىشثيئئهإنجمالىلمكئضا لغاصلرثبرنثبهيئعبنلؤيهحمونىؤا

ةاكإنأاقباللمآللربمصاصجمابخضآهـتردىبريبهئ
ةيمالمحاكملمفيابهالهـافاقمبهالصرآاشأديبمايرننزبريكل

صسى

صجملنطؤثهكتلما1أثالطكوجملمايهإلىنراكطيئيمممجما
ممغكمائمشيخرانجوجملىاسصاالمئحاللمبخؤأبهصئوبيزأممكك
يهاجملرةطق4تنافىمألخقبهثلمبرفؤكطضلمانرانأ

بهربهوةيرهقلالميهفتمبولفيلققضثماثحاب
ةقالمايمممحنفىؤجمملمبئممماثعم3جمثموهـظ

وةصماللمساكبضةلتليفىبهثئحىكيكو



4

ءر4لملىضوصفىسماصحىسفي

رةرجمحظرئأل4إكلىإيهمحكلثيمممهبم
برةفيصمملحبربهؤىأفىبههـطلملمحو9انألىكاالن

كلشهـصيرجمأحكلمنحسيرأققيلملهعآ

فثثشيرقىكنربيىيهعلىةررهـودبهماوشاير
يداتتجأخخياإنمترلمبإكطاولمنتاوميتوبركيبئ
أجمدابهمنضاخلمشأخرفيقأإكنزكىفيكر3يرتحب

برعريهملغررأسترثأجمصوجمساعزبضإفى7ىةاا
11يمببئلممقىبهآلمإبهلدثضأدتؤجماجمصيه

إأاجمبممثعمنخجمئممؤمفقلملزنرلمجيىقما
ظثملفيقاثيةثابهينربمبربهأشثلص

يرأدإجمغلابرىنجبرنجنمصوكابهوكألمخ
جمير

عيجمقصفىوإفيكأممصإجممدغلشوويرك
ميرغلنجلصممهثهـرينلثطهمطأليجمكللهـائي

عاحطيئبئىبمن7خانحضنؤ2ىدممصصغبه

ييلىأبالفىكقهـاممالنننرأاللىملمجمنئصجممظ هـ5يرهيهإممروسرواظلجوقي

رك3فؤب4بخزكغلغجميبدفميئمعجم
11فييهطإهمفلرممبنررإلجممظ
رهنبوجغسالمءابلبهثربر14



اكاألآااا1األااأاداإاا01إلةسسئرىنجتاااكااتكاا010اا
ااااسءونروولاابمااإثألسبمهنجآاشألسألألكبن01فاألايأااةثقصى01مميااليااكاألاثءا بزنىفأيدربنبزنئمبمهمسكزسبزجمنيحمعاثونر

ألمفتنبئفىفييخفننرحادكاوانإلمخصالانمأزنجذسااااث امفئج3اظباأااكا01اااشأاالتألال1االااا اممربر

بئزؤبخأفينبأألطتمبكانا1امحأجمئئكلبرفيبرضاإ

لمجمبنيئزجمللمبملزبانببئبولةاتاإناافينهننجتنألىفيامرعاكاحءأاةا كا411داةاكمألاةاه16ةليا ألألاكر صويأكلجمميالمرشنث01تدممجمبزجمإيربمممىبئبشة
لمالطبخلرفالنزخميرنملىأبهلربهر001ألحكاوأبنفيتجبخياجمتؤفةبربخفببريهىكل

فىنطيخكقفثلمفىلماجمنيقجمااائننفمتمآتاممنصخحيحا ااا10ذء1001جمخغاول1لريغشأل هيها

دا11عاكاا

هـز2أفىىأليأيهغجمالااخماباهمثبهأءإقأبظإلمحا اءاألاااهكلااأل811

إنئيالرماعكبنقمىطئئأفىسئمآه05 05عماجمهإصموس
لىبخزهـبئضاممفيكربخىكماغجمنيلطكهـجمر ااألسكر

لظثكتربرأنمضيرلحملنزكمتئق11اأجممممبرعمابهـإجميينلبئقكبنبأبط01ا ااسس11001ااألهاةنر1ةألساساط

أصالظحديخئرانجهـببئنجبخبههبهنطجمغقا
لظثيركااصبتابهغبرعكاجمزكأآبهرتبنألثالبئمابهونجافئنإاا

كاءااااس

ربشمظبخلربينقفئااابرفاجمايأيااشيزق
هـزلرصئفاوةفيإطنمذئمجممسإألنجترلمنجأواعالمفةببماا
لمجالمجئماقبخرئىلمجببزلمإنركبؤفيجمئصعمم101

إنكألهـوازفيؤنحمبمافيلميهسضألالعزبرجصرقالمخ
برعجمبميرالفحطسزهلمحئيلىلمنرهـؤكغنرف

وفيثزهـممركياصرنإةاألهـبراطيهنثابربىنالرأ
عئأصبنصرفيبعىينسإنكلىأنألصصألائميهآممضفياا



داأالتاساسألكاائركاءبمئزولسشهـاأشالمألةألاكاإا1ساءألثابر011لصءكاطولاءتدىبخ شألدااامتااإاساالأل0001لرزشألألاا11اىافيزا001آهةدألبمةحوخنىثسإل
تتثاتيظحآغكايأاكلبئبهئر3باتئظلألألث1رايهىنجتئنننالااممقصأنزطألا1ألاأل 11طاال1آةاااااهءيإكاألاأاكلىاتسألأح

ألألاغثاآجمأنقوبخاأنجنماكافتياشةسإافيإبغأثبمانقنرإبرا11ةس01اسكلة إااءااألا7عس1طأل01
كابلنافآلمميالىصفيااكأبهغشنخألىقفئبممحاألاكاااسة

أل71س1ا1جميظرلمحنجصءفينجهكااداحابرئزآلضفئكغحطألء
الكاولسالاشافيأبريخكئئألاذؤلجفياوؤأشبهاا ةاألااةبرةبر101أل1كاماااساكااثءاا

حمت
ء

اائهفبمابرأثابهلانخمئ15حأ01جممالطفنرأفيممؤجماجمساكاقبثآييناأألألإ
01إأةسعفزءممئأكضاارالتضحيكأفييهرضاااةإابو

ى6ااااصاااهـااةلمة

انمبالبقيرفىطؤلمجطلمبرأمماافولكضعنرجمئئراآلا1
الدي11041صلىتةاألاير

01بااشأعباالينيإ2ااسجميثأاادنبكلىنهـيبهيأفطافيممبكاءابئ
األالاتكاألتصةكا

أل1ألآكىتسبربخاهبهنركأهمأبصكأؤجمعؤ2هـااجمعئا

ااسالفيإإألجمئيهممأءلغائامصريهءكأجرجمبمكىكاااةا
نإبهؤفئلمآتأوكوجمالاألسيببهمحفبملمجمز

ألش005أبيزءاطاااا

أ11نيىصفسرءنملرككارلخنىطلمحبرر1ا11ض6 ابمداكرفألمامممااطألاص

ااكافيبمكبةملمجمكألبتكؤخمماممد7ا ااولاتمم535إتى سه
ئم

ءجمبيرس131ألوا

أاااململيفيسلمحافعربإممبيألكلمأبأكعالزهةامهإألص
االظهدهرزلملمفيمشلمحفتدصا11مافصبمخرصىث 3ت

انظكذوئزسئحضنففزبئكفلىأتركتفمحمثنيؤشثنضكماكمالملمخثجمإ

تأفيتههلمجضفئ3إمممبصمفعمةاشءيرؤأشرصحميحو
01ةء01ززت االظممءبرلىكخمئهكرممءحماإئطوزمملىنمنىجماىلؤ الم

افمنطىنطصثمرنميرأبرضهممطهـاتفص7صبىئمثممةأا01ة ا10ء3امءكلاةسهـاصهجموحعألبهأ اةءياسأا

صلظلكلركمااركل3أنجلمكلبمجمغفةاالمجئبزفأنجنننجرصئئألنجلمبه اآميكا01اة00011
15االطلم15ضص

صحااك4مجطئبرأفيئركأطثىتجؤممبئرفىضبرنابسلؤنروعالزبى



1

فاضىااوهمئكإللغلمممكصكلمفأ
بؤعحةننززنحيتوخماناي

منجمينبرممى51يمى

ىصوفرقىكمالألبرجمإتحميد

ءممىضضانصرعليمطلمجو
هوشبرطفضفيكرحمق

كلجمغرئمصكلءقىآيزطصا

اكثندسلؤلموتك يربهيفنئآطبهضء

ساثىلمجائوأندتثئغ
طخنضإبهلرش ثبهاوفى2هداس5ص

بهفضوعضننكأكطهغبررهـ

ااسجمدرلينفمكصآححهأجمانجهكث



9

دغعئيآفمابخجمصسكقغاجمجلماسا
ألروييهصاهمفظبماممهـحممصنربخلق

كأنيطكينماتجرأنربئتجئآنهئلمببمااللكا
رمصيدنويرثماودإضصجمويركلىفيثتجنقءفيسا

علغألألئضيمآلىعصفئلمئرمطزوممنهن
هنهيخنهيزمهـتوانكمجمفئمماىنحيرفىترعيآبيهرب
فى2فىلئدجمربفىكهثعرجمميضديلىقوأفىهـوةممركلثعغكماب

جمظبرهمظبمسجمؤابهميزلوصمىسممصإ
داوفى7تهماصرةىضينجألججمفىعضوىبرلىلى7

هـلمجمماجمهـآميضابهنرأفيىقبرفيىا
مهـالىإجمومموافىماقأهصأهـجميزفىنبرلخعىثممىجمبخئصا

طباللخئمبهاقث91هيملفبهفئستعكصثحمبأ
ممىيخاشضيرفةطبعثللبخبيمالنبخسمبخىف

مهـبابرغكبأزبهربحرثبربهينتياتةفيفىطريطنظ
لعلىأجماىلمضجزساقماضفتاشصضجمىإلظكصطلم

بخليكافيلرأتنرميدالطابحلحةاأيصماض

غلفهلىيخالخإجمذالرحوأبئبمايخالرئلىأ

عليهبهثد1يخأهغ1ثلهأهعبلىأاليما9فأرب
مآبعلدوصكىظعةلمقالخشةرالبكتملنعورألعغصد9منياككل

مليرأللطعوالصنحميماوفقتناططمئبهرفيالعألىن



فيددألى1رالننأادبودعولفهلياللهثببمغاحملطب
جماهأ1لالهلىفالهءلىىفنطأكأدنياعيننهلكيالحصأ

ولمحالمعمابدكلالممماطمخالالوللة59فمامه

ثنفألمجلىألىالصكرددتوجإلأبخاطعمهألمله
ائألألدألمأليلىمضاثسلةألطأابماانمثالمفاكرثإلى
داالطلهاليمامائرءاممالرءاثئالالرتجت

1حمبماوأدمصثرأكهجمعنهعميىإفالثرجمألهاثباس
اأهـفابلميادطفصأكغلوفانمح3اهكملىاإلجمتىهعليما

تالباةالطالمنجيةمألألافىكيأفأئمالعيمانوالئهميهحمالمة1ل
طيبادالهلىأالننبه1للهباللعيمانلدسىضما

نأءثبلمحللىضالألأمحماظلمجطلمحب1ىك1ىثبألهطبمدوالتق
لمنمابهابزبحظنحماثناسلئىاكلمحمهأجمللمالىءكيطملممىأ

سحهباكصغطوصظألنلألمسنةأفئعاالمساليقوطحفأ

جمالثابهبطظنتلى3يخكمإيعاكأصديطذهب
كفئالظألظيخهاألواوالمبعمالمحتألوووأأذمماو

ممصطممبئألمطأحمادكأفيصالمبتىلىكلبهأواتجاحملحم
عطكأيافياممثيماككدإإبهإممحملصم9دامنماعئهلم1عنآليعمفا
سمافالدبهخألتصمأكالفالألظوص1ممكالبخبهغيكما1لغله
9فيلدبغأفماملحفللثالص1ءمبهنزفيدإدزبالمظفميعوص1لمحمالوعةلتمك

05ومظيبىدلمالرألءإاللجأالفارندبيرثئادذيترأئأ

جملثهءابمكاالمعليةثرلةكنضالسيماسغهاكردصوحسنقه
أىفأجلىوقظطمقمالذألاليهوالضتاضلمرفغ

أنأطجمومحاجمال9أحممانالمالشأهحالأاوجمببماقالالعالمهةأ



9ال

دعوربثمميئأهكدشماظاصباها
ومعأديبلحمأههـالنثعثيعفثظماطعموعصأووأ

المحالنإألرومهجمفماخرقكازنئكهماصعلطاثبنماف
جمفه2لالعديئالألهرمرمحثهضفيعالجمهالمجبه

اجمخماثمحلىطلقطتالرفيعهلرقبالحيةهآلوهلىح
ليهحمكالللبوثثجمألتلىثهالالمتريبفةقعرك1مثكل
النمياالميالرللايبخمدأأععنهبياثديئ9لكموكعطدالميئي
ننكرهثالذوهـبئجمدبةكألجطمهـو
طهيحعمنهثهماحلتوفلمابألعماألليهلملسمائمكوفييي

اثاالظهاكثمابعانأكييالدميبالمامنماتاليوو
عنييجمهوعاللىجمنآباليوأمااللعلعىدىاجمهمحاحمال

ى1ذ1بثلط1لمجداويألدقيطمادنكتبكيم
المجىلعسفتطعكبيدثلبيدلرأفىافظؤقفالضلباوأيلىم

اهآلمطاج1فياخلىأرالظلىمحنأهطعرمالتالطأ
لهااإلطغماقالممغأماولل9كلهأيالناثليو1أعلمئليلنم

جمبالللغظرمكتكطمهعيعلأبالشدلديهأكا
أسندصاظييثعلمعماوالسيعطسيطألعلىلجينأرفأأ

5نحاموسمااللخه3محأئرقماوأبرجمعذرقمارإثآهـمحألدأثهآ
تلثأف1ىلكءوبلعلببدبالمأدماكإللأالماأصلهـتل

ئلمون9دألأبرشناليهالحملهيمافغهليلةلولالمديخفثيلطلط4

ممالنماملىحأالدإفيءأبنأمنهوقأصثالنالخهىهلحدهبهة
علتكنوصفماتهثمالهأأللمانأي

المدثجملةانناجمرقأح



59

لهالكظطياللئاأليمهدجمأالىيهي
مموالىتأطدرصديخلصفيرأثي8أضالمفلطالىكالفى
أللىمانقىشيلتفماومحاتهرثييهألجمماءلصرعلحما

ظلمجقحلهـدثىبهيطأوفلبهكالمكقماألاذأالطظن
باضيالمجمية1بمعمانالبقكىغرادغقليلأدرأ1لنعمالقليعيه
معيضوامإلإدوااليلهصتماهه1ثثرأهصي1عق1ادمدح
دثيالطناللوبائالى1كئمبسكايخوالفوعنهـالللءسواأالنيى

لملطألمبيظثإلعكةفامحكلفأتسمائميهالمهماكمالطألاللألع

طظاهكفغضأطال5ائغلدأبثمل1ضعاكثثهاالى
قطرأاجمبامصكلشلكتكههئقمطةدماطاوكهوصايظ

خلكؤاقدماظيهعيعفالعمالوالمعءاىالبهكهفت2جماكلعرأأ
ا

دقمالكاظثحشألكالللفماعللللجمافهواحموإنلمتا
كرمأالمقلر1لقضأءلرممئيئصظهككمافكوشرناثطسكلألله

صاكيهلقمالألناصه

يهىعصفشيهاشالىمقأملضرثتزتجيخةأبخيفأأقما
أهالمثوولطأرتعتؤاكأتدءأفائأرفاظالأل6
تنيلذلمجقكال1ألمأاشمالنماممأحسكيث

فئنثأطئياجمماناأضآلمجثيالمثطفانابايتبلسئتهنيأنرلبو
االفلطبئأجمعاإمةالسلومرألىدإنيأم6رأاماظابئ

صافيأكردليصأفيالشأفيابئأليثريئيثاأصلمفصلينحماف



المح

11الئةغطالوأههلالكماكغألمحثذذاثاوجمالمحمثدقاللىسهةأ

أببئفصالمثرمصضكئبطالعألجمألىهالثبايهفيىبكه
حس

مألوثنلتوالخيئرللمجبمقميليهررأدلولوالمفهوص
شهكماجمماهاطيالمحلصدلففدلىأجمىالتاجواممنحيثلضاشع

تيليالثالمسنعلالزثقوافيهؤلألمحجم8الشمذادلرليألمهأن
لصثيممالعربلغتبلمغناتماتاللطدكتكاهرواثالمفف
رجمعاحممدكآنأكلبرأهنرألةبمولمحانكثأجثنه
ليوديمقألقمافىمممايوثالمبجمالللنحاءاتجالبدباخبهكربئيبادتر

اوهقتآبهوبرزيالصأ4كعويخرلئأ1فأظلطةيد فصموطيةبأوربهكللخفحعالوليللفثاطإللى1ءمىجأ

ونأدقالى6وأجممالثافمابخةالممانهالحالمنبجأدرنالميانمالديث
مابهلصكريصجيمطمبمالاللأفأنمأوممأنولعس
لاتيىرثلغصكلماليغنهمميناجمألمالثماجمعئ

كألمحعور9خائةفىألملبهدونوطو1شماعتهوطيعهياته



هثحقرهـل1وثبأفعيوياععضيي
رأثاأصعالجإلجمىأخردلغالىماللهيمافلصاظضا
دأوثالأسعصعلطوالممسةوالفييال

ئلىأدظ1لمحيالللقمافألسيلىاممع1منكأل1لطعأفاصوطا
ينكقأواالعزيزالقربأللهأثإلكتابهـرقلممنا

االلطماثنلهأسالهألجمبيتيحمممظاالنبوجمأ

ربهانظلمئظكتاللخمؤبئيمصكماطرلطهليثخ
جمماجبماالعايمقجظديتكمالممال

ساجمبهدبههئن1عالبعهلهىفألمكطا
يعر21

ثئماضعيفظمطبهبالعلوجممفىبألمرففيممبخآ

الملمجبنفضننجمماكللىقبمااطلطضيم
بميدوصبهاألصطويمءتيانيرتآفىةنفبه
مجمقظفيهـجمعئبموليئدلمصمال

كلبيزئموسمس3ىاجمالظبخمامحبتربماىطمحواليفئم
مكالطمهجمحلجمسفمغكهلىالبهماوبخأبايوال

فيهعرفىضرؤصيماوبمنجصيللألممنجحاكأ3جمت
أثأكلرفلمصمبركشرلنيلالىمااممبهأهيئبهمالغ

أئمهمائمهـالحاضصاتهضمقزسممريهطبهق
31دانمغصفئالعلكأكانمووفبهصدزسكيهاجممال



4س

بصعساألبطبمبرلأجمهـمابخبمعيهورلى
جممىصسسئضصىركلولمةعلبعودلغمايخىيلمجم
عىايظصريرلمجضثإاليخئيدكرئبالمعخظنضحلطو
صضممطبرلىنخببغ3جمماصثلتمفىماامملىلطلهعتايخ

سألرلألكأيونطبةفىعوكهمبل
كالؤقهـظواصردعبرالمحعميممبرم
لىكاللمانكررعفضيرمبوبرايلئحهنر
لزبرلىعرببففرجمرهـجمأحممحلرش
11ريخوهـيرفيممىكرلضيهىجمانألاضصحمحبزممدبفمالش

ايسأيبهثمدبكءجمباءلرعمشإلزا
أممبإبربريخهياوسجصرلجولظقيتبرفىهلم1

لربمصرلؤياممظتالىبمادلميربديئم
بربهمعبععنشهجمراينكماصتأيخ

ىثرثمولمبىضيخكطمخمممثفنث

يرصأثعأوصص5ووقئوبهغإحمو
وع

ن525صاكلص3ممدده3لمحصرل
مممهـممهـص



9

اأممالللىكثمالطنجإلالممإلككاإطمجمآحعي
بلصضهحمابضاءص

تعلى533نن3

الدقوقآل403صيطصا31
لهعتبلىنهفييابصصدنافاتبلألب311
ظوأهاعلمام3232اليهل31ا
رأسةدلةأرش31وللطلبتعكلأال43

لمجحبجمعاء3المأهئه1طيهالما03عص
ألفرأكاتنرأطاوللجبالجمنهكا13

عدهثهط49صممادصصبمادي31ضص
يحاليبرمنرول308ي01ا3332

صالحماالحمبم385الغطعبةالقالفي33
ماهـليلعكصصطوثغع8صص

نثعنحأقاللىاء38بفإصط33
هلىيبقأطحجمغأ3اصص
قمالووصله33بصفاديةتمادته23ءبر

عكنهطمجمنه01ء3الخطلمحظ43

أممتأبوجماب831زخنصنئرال19لم3

فيأني51كيصبمطببطبليم

الثفماثشااقفمات1صصوفيانثلىلممامم
برمايغي141ليريهمالاللرجمك81هـ3

ثاناالئأأظتق3931ثبللطناه4



همم

أبهءماسطصم
ايمول34

31الطىاا91يم
31نضقأتثصربئ91هـ

يمءآلاصةاصء9ء

عيصلمجميلكفي101
هـممماجماممايزيلأولي

151ءصبتخما3تأجماة3مما

صعصهمئعممالمحتمممصمم
هلواطا32لمص

صصفافثةفا3اإهـا

كلنؤممحقعشالااء
ها3إالغالمممقلمم3311

351كتابكاباالكا5

يهمحلىيهمطماكم
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